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1. ข้อมูลทวัไป  

ชอืโครงการจัดการ (ไทย) : กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิจิทลั บล็อกเชน เพือการออม 

ชอืโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Asset Plus Digital Blockchain Super Savings Fund 

ชอืย่อโครงการ : ASP-DIGIBLOC-SSF 

ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด  

ประเภทการขาย : ขายหลายครัง 

การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กําหนด 

รายละเอยีดเพิมเติมเงอืนไข (อายุโครงการ) :  

(1) ในกรณีกองทุนอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตงักองทุนและ

ยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน และจะคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนส่วนทีไม่ได้รับการจดัสรรพร้อมดอกเบีย (ถ้ามี) ให้ผู้สงัซือหน่วยลงทนุ

ตามข้อกําหนดในเรืองการคืนเงินค่าสงัซอืหน่วยลงทนุ 

(2) ในกรณีภายหลงัจากสินสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิจะไม่นํากองทรัพย์สินไป

จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หากปรากฏว่าจํานวนเงินทีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกไม่เพียงพอต่อการจดัตงักองทนุ

ได้อย่างเหมาะสมและ/หรือไม่สามารถสรรหาตราสารหรือกองทนุรวมต่างประเทศใดๆ ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หรือนโยบาย

การลงทนุของกองทนุได้และ/หรือเหตกุารณ์อืนใด อาทิเช่น การเปลียนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศทีเกียวข้องกับ

การลงทุน การเปลียนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ หรือเงือนไขทีเป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลียน

เงินตราระหว่างต่างประเทศ หรือมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ และ/หรือมาตรการเกียวกับการสํารองเงินทุนใน

ประเทศซงึอาจมีผลกระทบทําให้กองทนุไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลบัมาเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ทีอาจส่งผลกระทบต่อ

การลงทุนได้อย่างเหมาะสม และจะคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนส่วนทีไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบีย (ถ้ามี) ให้ผู้สงัซือหน่วยลงทุน

ตามข้อกําหนดในเรืองการคืนเงินค่าสงัซอืหน่วยลงทนุ 

ลักษณะโครงการ : กองทนุเพอืผู้ลงทนุทวัไป 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย  

วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพือเพิมทางเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุนทัวไปทีต้องการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ เพือเพิมโอกาสได้รับผลตอบแทนที

เหมาะสมกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ 

 

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน 

ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ : กองทนุรวมเพือการออม 

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอืนๆ : ไม่กําหนด 

ประเภทการลงทุนตามความเสียงเกยีวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเน้นลงทนุแบบมีความเสียงต่างประเทศ 
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รายละเอยีดเพิมเติมเกียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets Companies) และ/หรือบริษัททีมีรายได้จาก

การดําเนินธุรกิจและ/หรือมีความเกียวข้องกับระบบสินทรัพย์ดิจิทลั และ/หรือบริษัททีได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 

(Blockchain) เช่น เพิมประสิทธิภาพหรือลดต้นทนุในการดําเนินงาน เป็นต้น และ/หรือลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวม

อีทีเอฟ (ETF) ทีมีการลงทุนในตราสารทุนตามลกัษณะดงักล่าวข้างต้นด้วย โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

ในส่วนทีเหลือ กองทนุจะพิจารณาลงทุนในตราสารหน ีและ/หรือตราสารกึงหนีกงึทนุ และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก

และ/หรือตราสารทุน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน

และ/หรือหน่วยลงทนุกองทนุสินค้าโภคภณัฑ์ และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือกองทนุอีทีเอฟ (ETF) ทลีงทนุในตราสารทนุและ/หรือตรา

สารหนี และ/หรือทรัพย์สินอืนใดทีมีลักษณะทํานองเดียวกันโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนดให้กองทนุลงทนุได้ ทงัน ีกองทนุจะมีการลงทนุทีส่งผลให้มี Net Exposure ทเีกียวข้อง

กบัความเสียงต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 

กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า(Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management (EPM)) ทงัเพือวตัถุประสงค์ในการลงทุนหรือการป้องกันความเสียง รวมถึงอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์หรือ

ธุรกรรมการซอืโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทสํีานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ทงัน ีกองทนุจะไม่ลงทุนในตราสารทีมสีญัญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนีทมีีอนัดับความน่าเชือถือตาํกว่าที

สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) ตราสารหนีทีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated) และตราสารทุนที

ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซงึตราสารหนีทีมีอนัดบัความน่าเชอืถือ

ตํากว่าทสีามารถลงทนุได้ (Non-investment Grade) ตราสารหนีทีไม่ได้รับการจดัอันดบัความน่าเชือถือ (Unrated) หรือตราสารทุน

ทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ได้ เฉพาะกรณีทีตราสารหนีนันได้รับจัดอันดับความน่าเชือถือที

สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะทีกองทนุ

ลงทนุเท่านนั 

สําหรับในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายทีจะทําการป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศ ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึงขึนอยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุน โดยผู้จดัการกองทุน

จะพิจารณาจากปัจจยัทเีกียวข้อง เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลงั เป็นต้น เพอืคาดการณ์ทิศทางอตัราแลกเปลียน 

ทงันี การคํานวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลา

ดงันรีวมด้วยก็ได้ ทงัน ีโดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคญั 

1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 

2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

3. ช่วงระยะเวลาทีต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนืองจากได้รับคําสงัขายคืนหรือสบัเปลียนหน่วยลงทุน หรือมี

การโอนย้ายกองทนุจํานวนมากหรือเพือรอการลงทุน ทงัน ีต้องไม่เกินกว่า 10 วนัทําการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทุนทีลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศได้ 

โดยไม่ทําให้ระดบัความเสียงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิมขึน ทงัน ีให้เป็นตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ และเป็นไป

เพือประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อน

การดําเนินการเปลียนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
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3. ข้อมูลเกียวกับจาํนวนเงนิทุนโครงการ 

จาํนวนเงนิทุนโครงการเริมต้น : 1,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิมเงนิทนุโครงการ : ม ี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจาํนวนเงนิทุน : เป็น

จํานวนร้อยละ 15.0 ของจํานวนเงินทนุโครงการ 

มูลค่าทีตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท 

จาํนวนหน่วยลงทุนเริมต้น : 100,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก : 10.0000 บาท 

รายละเอยีดเพิมเติม 

1. ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริษัทจดัการสงวนสิทธิทจีะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทนุของโครงการได้

ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) ทงัน ีหากบริษัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ

โครงการแต่ไม่เต็มจํานวนทีเพมิอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด

การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสินสุดระยะเวลาการเสนอขาย

หน่วยลงทนุครังแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 

2. บริษัทจดัการสงวนสิทธิทีจะเพมิเงินทนุของโครงการโดยจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทนุ  

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ทมีิได้มีวตัถุประสงค์เพือลดความเสียง (Non-Hedging) 

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซ้อน 

วิธีการในการคํานวณ Global Exposure limit : Commitment approach 

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 

การลงทุนในตราสารทมีีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ  

กลยุทธ์การบริหารกองทนุ (Management Style) : มุ่งหวงัให้ผลประกอบการเคลือนไหวสงูกว่าดชันีชวีดั (active management) 

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จา่ยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 

 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) :ไม่ม ี

 

6. การจ่ายเงนิปันผล :  

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย 
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7. การรับซือคืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าขนัตาํของการรับซือคืน : ไม่กําหนด  

จาํนวนหน่วยลงทุนขันตาํของการรับซือคืน : ไม่กําหนด 

วิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบดลุยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทนุ 

ระยะเวลาในการรับซือคืน : อนืๆ โปรดระบุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสงัขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวนัทําการซอืขาย ตามเวลาทีบริษัทจดัการกําหนด ทงันี จะแจ้งให้ทราบ 

หนงัสือชีชวนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัและ/หรือทีเว็บไซต์บริษัทจดัการ https://www.assetfund.co.th 

วันทําการซอืขาย หมายถึง วนัทําการปกติของบริษัทจดัการและ/หรือกองทนุต่างประเทศและ/หรือประเทศทีเกียวข้องกบัการลงทนุ

และ/หรือตามทีบริษัทจดัการกําหนด 

การรับซือคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

รายละเอยีดเพิมเติม 

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการ บริษัทจดัการจะหกัเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธี “เข้าก่อน 

ออกก่อน” (FIFO) ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีสมาคมบริษัทจดัการกองทนุกําหนด 

ผู้ลงทนุทีซือหน่วยลงทนุต้องศกึษาและปฏบิตัิตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในคู่มือการลงทนุเกียวกบัการลงทุนในกองทนุรวมเพือการออม 

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนนั ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพนัทีจะต้องปฏิบตัิตาม

เงือนไขและวิธีการทีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีทีการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงือนไขที

กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทนุมีหน้าทีต้องเสียภาษีเพมิเติมตามทีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวนัทําการซือขาย ทงันี สําหรับการสงัขายคืนหน่วยลงทุนภายหลงัวนัเวลาที

กําหนดของวนัทําการซือขายใด ให้ถือว่าเป็นการสงัขายคืนหน่วยลงทุนในวนัทําการซอืขายถัดไป ตามราคารับซือคืนหน่วยลงทุนที

คํานวณได้ ณ สินวนัทําการซอืขายหน่วยลงทนุนนั เป็นเกณฑ์ในการคํานวณและเป็นราคาทรัีบรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

คําสงัขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจัดการได้รับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนและนายทะเบียนได้ทํารายการรับซือคืน

หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจาก

บริษัทจดัการเป็นพเิศษ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีทีบริษัทจดัการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ 

"การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" และ/หรือ “การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สับเปลียน

หน่วยลงทนุตามสงั” 

การชําระเงินค่ารับซอืคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะชําระเงินค่ารับซอืคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือคืนหน่วยลงทุน โดย

มิให้นบัรวมวนัหยดุทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลกัษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุน

รวม และผู้ประกอบธุรกิจทีเกียวข้องในต่างประเทศซงึจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา 

ในกรณีทีบริษัทจดัการกองทุนรวมยงัไม่สามารถชําระค่าขายคืนตามกําหนดเวลาดงักล่าว เนืองจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการ

คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ตามทีสมาคมกําหนดโดย
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ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัทีเสร็จสิน

การคํานวณดงักล่าว 

ทงัน ีบริษัทจดัการจะประกาศวนัหยุดดงักล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ

คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการทีผู้ถือหน่วยลงทุนระบไุว้

ในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือใบคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ 

เงอืนไข ข้อจาํกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือคืนหน่วยลงทุน 

1. การชาํระค่ารับซือคืน สบัเปลียนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอืนแทนบริษัทจดัการจะกําหนดขนัตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพเิศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน โดยขนัตอนทีกําหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทนุ

ของกองทนุรวมทุกราย 

2. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว

ได้เฉพาะในกรณีทกํีาหนดไว้ในโครงการซงึต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี 

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชอืโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเข้าเหตใุดเหตุหนงึดงันี โดยได้รับความเห็นชอบ

ของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 

(ข) มีเหตุทีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดังกล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซอืคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตังแต่ 1 สตางค์ขึนไป และคิดเป็นอัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาทีถูกต้อง และผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ (1) และ (2) ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี 

1. เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนบัแต่วนัทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนนนั เว้นแต่ได้รับการ

ผ่อนผนัจากสํานกังาน 

2. แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน

เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอืนและผู้ลงทนุทวัไปให้ทราบเรืองดงักล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

3. แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทงัจดัส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบ

ของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานกังานโดยพลนั ทงัน ีบริษัทจดัการ

จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

4. ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสังขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บริษัทจดัการ

รับซือคืนหน่วยลงทนุนนั โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัทีส่งคําสงัขายคืนก่อนหลงั 

3. เงอืนไขและข้อจํากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ  

1. บริษัทจัดการมีวตัถุประสงค์ทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ทีจะไม่เสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ ทีมีหนงัสือเดินทางของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ทีมีถนิฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซงึโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
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ของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึงจดัให้มีขึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที

จะปฏิเสธหรือระงบัการสงัซือ การจัดสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนทีเป็นบุคคล

อเมริกนั (US person) ดงัทกีล่าวมาข้างต้น 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพอืการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทนุของกองทนุ ไม่สามารถ

นําไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนาํไปเป็นหลกัประกนัได้ ทงัน ีเพือให้เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด 

เงอืนไข ข้อจาํกัด การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สับเปลียนหน่วยลงทุนตามสัง : 

การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สบัเปลียนหน่วยลงทนุตามสงั บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทวัไป 

กองทนุรวมเพือผู้ลงทนุทีมใิช่รายย่อย และกองทนุรวมเพือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที 

ทน. 11/2564 เรือง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพอืผู้ลงทนุทวัไป กองทนุรวมเพอืผู้ลงทนุทมีิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพอืผู้ลงทุน

ประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดรับคําสงัซือและ/หรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชวัคราวหรือถาวรก็ได้ ตามทีบริษัทจดัการ

เห็นสมควร ทงันี บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทําการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคําสงัซือและ/หรือ

สบัเปลียนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชวัคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ

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

การให้บริการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําสงัซือและ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสงัซือดงักล่าวขดักบัหลกัเกณฑ์

ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทุน หรือ ทําให้เกิดความเสียงทางกฎหมายหรือ

ต่อชือเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุน โดยบริษัทจดัการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 

 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 4.49 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

ประมาณการคา่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทนุทงัหมด รวมภาษีมลูค่าเพมิแล้ว 

 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 2.0 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.08 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.0 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการจัดจาํหน่าย : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมอืนๆ : ม ี

ในอัตราไม่เกนิร้อยละ 1.41 ตอ่ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
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รายละเอยีดเพิมเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี พิจารณาจากระบบงานทีเกียวข้องกับผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวม

ในด้านต่างๆ เมือมีการทํารายการจดัสรรหน่วยลงทนุในกรณีทมีีการซอื/ขาย/สับเปลียนหน่วยลงทนุ รวมถึงการพฒันาระบบงานต่างๆ 

ทีแวดล้อมและเกียวพนัเช่น ระบบ Registrar and Selling Agent System, Mobile & Internet Trading และ FundConnext 

เป็นต้น เพือให้สอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติงานตามหลกัเกณฑ์ทีประกาศกําหนดและ/หรือเพือเป็นการอํานวยความสะดวกผู้ ถือ

หน่วยลงทนุในอนาคต 

ค่าธรรมเนียมอืนๆ ได้แก่ 

(1) ค่าใช้จ่ายเพือวตัถุประสงค์ในการเสนอขายครังแรกจะจ่ายตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ

กองทนุเฉลียเท่ากนัทกุวนั เป็นเวลาไมเ่กิน 5 ปี ได้แก่ 

(ก) ค่าใช้จ่ายในการจดัทําโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสมัมนา

แนะนํากองทนุ ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ 

(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องในการจดัตงักองทนุ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบตัิตามกฎหมายก.ล.ต. 

(2) ค่าใช้จ่ายเพอืการดําเนินงานของกองทนุทีเรียกเก็บตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทงัจํานวนหรือ

ทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนนั ได้แก่ 

(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่าสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้าน

การตลาดตลอดจนการสมัมนาแนะนํากองทนุ ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบตัิตามคําสงั หรือตามกฎหมาย หรือ

ประกาศของสมาคม 

(ค) ค่าจดัทําจดัพมิพ์และจดัส่งใบแจ้งผลการจดัสรรหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการจดัทําและจดัพมิพ์ใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วย

ลงทุนใบคําสงัซือหน่วยลงทุน ใบคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารทีเกียวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว

รายงานต่างๆสาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ง) ค่าจดัทําจดัพิมพ์และจดัส่งเอกสารทีเกียวกับการแก้ไขเปลียนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ 

การจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบัติตามกฎหมายก.ล.ต. 

(จ) ค่าจดัทําค่าพิมพ์และจดัส่งหนงัสือชชีวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทนุ 

(ฉ) ค่าแปลเอกสารทีเกียวกบัการดําเนินงานของกองทนุเป็นภาษาต่างประเทศ 

(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทนุ 

(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ทีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าทีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทน

ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเมือได้รับคําสงัจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพือรักษาสิทธิของกองทนุ ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนีของกองทนุ 

(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนีเป็นทรัพย์สินอืนแทนการชําระหนีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล 

ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิตกิรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจดั พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ย 

หรือค่าธรรมเนียมอนืใดทีเกียวข้องกบัทางราชการ ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากการรับชําระหนีเป็นทรัพย์สินอืนแทนการชําระหนีด้วยเงินสด

ตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษีค่าทําประกันภยัดแูล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจา่ยโอนทรัพย์สิน

ดงักล่าว 

(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุ 

(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนงัสือพิมพ์ค่าไปรษณียากร

สําหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ถือหน่วยลงทนุ ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสือสารโต้ตอบโดยวิธีอืนทมีิใช่ทางไปรษณีย์ 

(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบญัชีและเลิกกองทนุ 
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(ฐ) ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพือการรับชําระหนีใด ของกองทุนรวมการคิดค่าใช้จ่ายตาม 

(1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีกําหนดโดยสมาคมนกับัญชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 

(3) ค่าธรรมเนียมทีเกียวกับการซือหลักทรัพย์ซึงจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซือหลักทรัพย์เมือมีการซือหลักทรัพย์และ

ค่าธรรมเนียมทีเกียวกบัการขายหลกัทรัพย์จะถกูหกัจากค่าขายหลกัทรัพย์เมือมีการขายหลกัทรัพย์ ได้แก่ 

(ก) ค่าอากรแสตมป์ 

(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซอืขายหลกัทรัพย์ 

(ค) ค่าใช้จ่ายอืนๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายทีอาจเกิดขึนจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซือ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สินใน

ต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์และภาษีต่างๆ ทีเกียวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมทีต้องจ่ายตามข้อกําหนด 

หรือกฎหมายของประเทศทีกองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการกองทุนใน

ต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามทีจ่ายจริง 

(5) ค่าใช้จ่ายเกียวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” 

ตามทจี่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 

(6) ค่าใช้จ่ายในการประกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ หรืออตัราดอกเบีย (ถ้ามี) ตามทีจ่ายจริง 

(7) ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการผิดนดัชําระราคา (Failed Trade) 

(8) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทกุประเภททีเกิดขึนหรือเกียวข้องกบัการใช้ดชันีชวีดั/อ้างองิ (Benchmark) และ/หรือการใช้ข้อมลู

หรืออ้างอิงถึงการจดัแบ่งกลุ่มอตุสาหกรรม เช่น การเปิดเผย GICS Sector เป็นต้น ททีางผู้ให้บริการและ/หรือผู้พฒันาดชันีชวีดั/อ้างอิง 

(Benchmark) ดงักล่าว เรียกเก็บจากการใช้บริการ ตามทีจ่ายจริง 

(9) ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนืองกับกองทุน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาทีเกิด

ค่าใช้จ่ายนนัจริง ทงันี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุโดยบริษัทจดัการ

จะเป็นผู้ รับผิดชอบส่วนทีเกินกว่าอตัราทีกําหนด 

ในกรณีทีมีค่าใช้จ่ายตามข้อ (9) บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชดัเจนในหนงัสือชีชวนฉบบัข้อมลูสําคญัทีผู้ลงทนุ

ควรทราบและในรายงานประจําปีซึงบริษัทจดัการ จดัทําเมือสินรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี 

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จา่ย ปรากฏในรายการค่าใช้จ่าย 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) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการรับซือคนืหน่วยลงทนุ (Back-end fee) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทนุเข้า (Switching in) : ไม่ม ี
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ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทนุออก (Switching out) :  

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทงัจากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจดัการเดียวกัน 

และจากบริษัทจดัการอืน 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมลูค่าซือขาย 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : ม ี

ฉบับละ : 50.0 บาท 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอืน : ม ี

ค่าธรรมเนียมอืนๆ :  

1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซือขายหน่วยลงทุนตามอตัราทีธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี) 

2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพือซือหน่วยลงทนุหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีผู้ซือ

หน่วยลงทนุ ตามอตัราทีธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอืนๆ จากผู้ ถือหน่วยลงทุนทีขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย

ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติทีบริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้ง

จํานํากบันายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลียนแปลงข้อมลูในทะเบียน เป็นต้น ทงันี บริษัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนินการให้ผู้

ถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษ ในอตัราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ  

ทงัน ีค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทงัหมด เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพมิและภาษีอนืใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)  

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษีมลูค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ตามทีจ่ายจริง 

รายละเอยีดเพิมเติม (ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

- ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน กรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทุน ทังนี

ภายใต้เงือนไขข้อ 14 ส่วนข้อผูกพนั หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิแทนฉบบัเดิมทีสญูหาย 

- บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) จากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยตรงเมือผู้ ถือ

หน่วยลงทุนยืนคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัทําการก่อนหน้าวนัทีส่ง

คําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดงักล่าวสําหรับการสบัเปลียนภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวจากผู้สงัซอืหรือผู้ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ 

โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอยีดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการและ/หรือ

เว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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8.4 วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม:  

บริษัทจดัการจะคํานวณ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

ทุกวนัทมีีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทังหมด หกัด้วยมลูค่าหนีสินทงัหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียม

การจัดการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีคํานวณนัน เป็นฐานในการ

คํานวณค่าธรรมเนียมโดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมลูค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกนั (ถ้าม)ี 

และบริษัทจดัการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอืนใดตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ทงัน ีการตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีกําหนดโดยสมาคมบริษัทนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ 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 วัน

นบัแต่วนัทีเปลียนแปลง 

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอตัราทรีะบไุว้ใน

โครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหนว่ยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บเพิมขึน 

และแจ้งให้สํานกังานทราบภายใน 15วนันบัแต่วนัทีเปลียนแปลง 

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจดัการต้องขอมติ3 เพือแก้ไขโครงการ 

2. การลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 

2.1 ตามทีระบไุว้ในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัทีมีการเรียกเก็บลดลง 

2.2 แตกต่างไปจากทีระบไุว้ในโครงการ ให้บริษัทจดัการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานกังานเห็นชอบ

การแก้ไขโครงการในเรืองดงักล่าว 

1 เทียบกับอตัราของรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนบัแต่วนัทบีริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเพิมขึน 
2 การเปิดเผยข้อมลูต้องกระทําโดยวิธีการทีเหมาะสมอนัทําให้มนัใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมลูดงักล่าวอยา่งทวัถึง ทงัน ีบริษัท

จดัการจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th หรืออาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอืนใดทีเหมาะสม

ตามทบีริษัทจดัการกําหนด 
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทนุ และ

การจดัประชมุผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
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9. เครืองมือบริหารความเสียงสภาพคล่องของกองทุนรวม  

 ค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทนุทสีะท้อนต้นทนุในการซอืขายทรัพย์สนิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies- ADLs)  

อัตราสูงสุดไม่เกนิร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงอืนไข 

1. บริษัทจดัการจะกําหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจดัการกําหนด โดย

จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือ

หน่วยงานทีมีอํานาจอืน ทงันี การกําหนด ADLs Factor จะคํานึงถึงปัจจยัต่างๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซอืหรือ

ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ทีเปลียนแปลงไปจากการซือขายทรัพย์สิน ความผันผวนในตลาดซือขายทรัพย์สิน 

สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินทีลดลงจากภาวะปกติ ต้นทุนและค่าใช่จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทํา

ธุรกรรม REPO เพือเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจยัอืนๆ ทีนอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัท

จดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยั

ทเีกียวข้องเท่าทสีามารถทําได้เพอืให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนนัๆ  

3. การกําหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจดัการกําหนด โดยบริษัทจดัการจะ

คํานึงถึงปัจจยัทีเกียวข้องกบัสภาพคล่องของกองทนุ ได้แก่ พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของทรัพย์สินทีลงทนุ สภาพ

คล่องของทรัพย์สินทีกองทุนถือครอง หรือปัจจัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึนในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการทีมีผลกระทบ

ต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินทีกองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่ และ/หรือ

สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ 

ขณะนนัๆ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทจดัการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกบัเครืองมือในการบริหารความเสียง

สภาพคล่องอนืได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรืองต่างๆ ทีเกียวข้อง

กบัการใช้เครืองมือ ADLs ในวนัทําการนนั 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะนําค่าซือหน่วยลงทนุทีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือหน่วยลงทนุในวนัทําการทีมีการใช้

เครืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะนํายอดซือหน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรืองต่างๆ ทีเกียวข้อง

กับการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่เปลียนแปลงการดําเนินการใดๆ ทีได้

ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกบัการใช้เครืองมือ ADLs ในวนัทําการนนั แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือหน่วย

ลงทนุทงัหมดหรือบางส่วนของวนัทําการนนัไม่สามารถเรียกเก็บเงนิได้และรายการซอืหน่วยลงทนุทีชําระด้วยเช็คทีเรียกเก็บไมไ่ด้

นนั ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ทีทํารายการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทนุ

เข้า หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสับเปลียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝังใดฝังหนงึทีเกิน ADLs Threshold ทบีริษัทจดัการกําหนดไว้ 

รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิทีจะมี

ข้อกําหนดเพมิเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายทีทํารายการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน

และสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางทีบริษัทจดัการจะกําหนดได้ 
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4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลดอตัรา ADLs ทีเรียกเก็บ ซึงจะปรับเพิมไม่เกินอตัราสงูสุดทีระบุไว้ในโครงการ

โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการหรือในหนังสือชีชวนส่วนข้อมลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอืนที

บริษัทจดัการกําหนด 

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 

 เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) : 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตาํกว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัทําการ  

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงือนไข 

1. บริษัทจดัการจะกําหนด Redemption Gate ขนัตํา ไม่ตํากว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ตามรายละเอียด

วิธีการคํานวณทีบริษัทจดัการกําหนด 

2. บริษัทจัดการจะกําหนด Gate Period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที

บริษัทจดัการกําหนด 

3. ในกรณีทีบริษัทจัดการกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption 

Gate จะใช้เฉพาะวนัทําการซือขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ทังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Gate Threshold ทีบริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน

คํานวณจาก มลูค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการ

ขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

4. บริษัทจดัการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลียตามสดัส่วน (pro-rata basis) 

ของคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนออก ณ วนัทีใช้ Redemption Gate 

5. บริษัทจดัการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครังแตกต่างกนัได้ แต่ Redemption Gate 

จะไม่ตํากว่า Redemption Gate ขนัตํา และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทรีะบไุว้ในโครงการ 

6. คําสงัขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลียนออกส่วนทีเหลือ บริษัทจดัการจะนําไปทํารายการในวนัทําการรับซือคืนหน่วยลงทนุ

ถดัไป รวมกบัคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนออกใหมต่ามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัลําดบัก่อน-หลงัของ
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คําสงัขายคืนหน่วยลงทุน ทงันี บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลียน

ออกส่วนทีเหลือได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์ยกเลิกคําสงัส่วนทีเหลือทงัหมดเท่านนั ภายในวนัและเวลาของการส่งคาํสงัขาย

คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ 

7. บริษัทจดัการจะทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลียนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ณ 

วันทําการรับซอืคืนหน่วยลงทุน ทงันี เว้นแต่กรณีทีกองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะรับซือคืนหน่วย

ลงทนุหรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ทปีระกาศใช้ 

8. บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมือมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกัช้า 

9. ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Redemption Gate น ีบริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพมิหรือลดอตัรา Redemption Gate ตามทบีริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ตํา

กว่า Redemption Gate ขนัตําทีระบุในโครงการ และ/หรือปรับเพิมหรือลด Gate Period ตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควรโดยจะ

ปรับเพิมได้ไม่เกินกว่าทีระบไุว้ในโครงการ ทงัน ีรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีทีบริษัทจดัการกําหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะรับซอืคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ทปีระกาศใช้ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก 

Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีกําหนด การใช้เครืองมืออืนแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทังนี ในกรณีทีไม่

สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนทีเหลือได้ บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนทงัหมดทีค้าง

อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทีถกูยกเลิกคําสงัโดยไม่ชกัช้า 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทุนทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรืองต่างๆ ทีเกียวข้อง

กบัการใช้เครืองมือ Redemption Gate ในวนัทําการนนั 

การพิจารณาใช้เครืองมือ 

1. Redemption Gate ทแีตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการทีมีการใช้เครืองมือนี   

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่

ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจกําหนดเงือนไขเพอืบ่งชสีถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ โดยมีหลกัการในการพิจารณา

เป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจดัการกําหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ มีความผนัผวนในตลาดซือ

ขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพ

คล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า 

Redemption Gate ทีกําหนดไว้ หรือสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ หรือปัจจัยอืนๆ ทีนอกเหนือการ

ควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ ทงัน ีบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือ

สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพอืให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ 

ขณะนนัๆ 

 การไม่ขายหรือไม่รับซือคนืหน่วยลงทนุตามคําสังทรัีบไว้หรือจะหยดุรับคาํสังซือหรือคําสงัขายคนืหน่วยลงทนุ 

(Suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาํเนินการได้สูงสุดไม่เกิน : 5 วนัทําการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสํานกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสจุริต

และสมเหตุสมผลว่า จําเป็นต้องระงบัการซือขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตตุาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
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บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสงัขายคืน

หน่วยลงทนุ (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตอุืนใดดงัตอ่ไปนี ซงึไม่เกินกว่ากรณีทีประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคาํสงัซอืหน่วยลงทนุทรัีบไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสงัซอืหน่วยลงทนุแกผู่้ลงทนุเฉพาะราย 

เนอืงจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนนั ๆ มีส่วนเกียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดงันี 

(1) การกระทําทเีป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่

ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทําทเีป็นการปฏิบตัิตามคําสงัเกยีวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอาํนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

2.อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนั

เนอืงมาจาก การทีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงนิกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทนุ

ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ทีเป็นหน่วยลงทุน และ

การเป็นผู้จดัการเงินทุนสญัญาซือขายล่วงหน้า ซงึให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนัทําการ 

3.อยู่ในระหว่างดําเนินการเพือเลิกกองทุนรวม ในกรณีทีปรากฏข้อเท็จจริงซงึบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้วมีความเชือ

โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิในชว่งระยะเวลา 5 วนัทําการ ซือขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคิดเป็นจํานวนเกินกวา่ 2 

ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด ทงันี กรณีทีเป็นกองทุนรวมทีมีกําหนดระยะเวลาการรับซือคืนหน่วยลงทุน

เป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกันซึง

กองทนุรวมเปิดให้รับซือคืนหน่วยลงทนุเท่านนั 

ทงันี บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนงึ หากบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดย

สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่เนืองจากกองทุนรวมยังคงมี

ทรัพย์สินคงเหลือ ทีมีคณุภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุทีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนนั 

 

10. การกําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :  

คํานวณภายใน : 2 วนัทําการ 

และประกาศภายใน : 3 วนัทําการ 

รายละเอยีดเพิมเติม :  

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทงันี ในช่วงก่อนวนัทีประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุนมี

ผลใช้บงัคบั บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือคืน

หน่วยลงทนุ ตามประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. 
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บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึงเป็นราคาปิด (Close) ทีประกาศบนหน้าจอ Bloomberg ในเวลา

ประมาณ 17.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ของวันทีทําการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน และในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถใช้ข้อมูลจาก Bloomberg ได้ หรือกรณีทีบริษัท

จัดการโดยความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าอัตราแลกเปลียนนันไม่มีความเหมาะสม หรือ เพือให้สอดคล้องกับ

ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีจะประกาศแก้ไขหรือ

ประกาศเพิมเติมในอนาคตบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้อัตราแลกเปลียนทีประกาศโดยธนาคารพาณิชย์ หรือหน่วยงานอนืใด

แทน หรือ ตามทีมีประกาศแก้ไขหรือประกาศเพิมเติมได้ ทงัน ีอตัราแลกเปลียนดงักล่าวจะต้องสอดคล้องกบัประกาศของสมาคม

บริษัทจดัการลงทนุ หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทีประกาศกําหนด 

2. กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินทัวโลก จึงอาจมีการลงทุนทีมคีวามแตกต่างด้านเวลา (Time Zone) 

ทีล่าช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 12 ชวัโมงได้ ดงันนั บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทกุสินวนัทําการ ภายใน 2 วนัทําการถดัไป เว้นแต่วนัทําการคํานวณนัน

ตรงกับวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศทีกองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศทีเกียวข้องกับการลงทุน หรือวนัตามทีบริษัทจดัการ

ประกาศกําหนดเพิมเติมในกรณีทมีเีหตกุารณ์ไม่ปกติ 

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทนุทกุสินวนัทําการซือขายหน่วยลงทนุ ภายใน 2 วนัทําการถดัไป 

ทงัน ีให้ใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสินวนัทําการซอืขายหน่วยลงทุนนนัเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักล่าว 

(2.3) ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัดงัต่อไปนี 

(ก) วนัทําการซอืขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยให้ประกาศภายใน 3 วนัทําการถัดไป 

(ข) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วนัทําการถัดไป 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ

ภายใน 3 วนัทําการถดัไป 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีบริษัทจดัการไม่ได้รับข้อมลูเพือใช้คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

หน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน จากต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้บริษัทจดัการไม่สามารถคํานวณและ

ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะคํานวณ

และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทังนี 

ภายในวนัทําการถัดจากวนัทีบริษัทจดัการได้รับข้อมลูดงักล่าว และประกาศในวนัทําการถัดไปจากวนัทีคํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุ

ดงักล่าว 

ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและหรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย

เรืองการดําเนินการในกรณีทีมลูค่าหน่วยลงทนุหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

ในกรณีทไีด้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนืองจากมีเหตจุําเป็นและสมควรทีอยู่นอกเหนือการควบคมุ ของบริษัทจดัการ 

โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกียวกับราคาของทรัพย์สินทีกองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคํานวณหรือ

ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบตัิให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ทีเข้าถึงได้ง่ายและทวัถึง ภายในเวลาทผีู้ลงทุน

สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 



 

 

 

 

 
 
 

ข้อผูกพัน 
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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 
 
สิทธิ หน้าที่ 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 าระหนีเ้พื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นท่ีไม่ใช่หลกัประกันแทนการช าระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนีท้ี่ 
ระบไุว้ในโครงการ 
5. สงวนสิทธิที่จะช าระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 
การจดัตัง้และจดทะเบียนกองทนุ การเปล่ียนแปลงและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ 
1. ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชน 
2. ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่หลักฐาน
ดงักล่าวสญูหาย 
3. ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทนุของกองทนุตามวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
4. แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจ านวนเงนิทนุและการแก้ไขเพิ่มเติมจ านวนและมลูค่าหน่วยลงทนุ
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้ 
5. เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีการจดัการกองทุนภายใต้หวัข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการ
กองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 
6. จดัท าหนงัสือชีช้วนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกับกองทุน ณ วนัสิน้ปีบญัชีและส่งให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัแต่วนัสิน้บญัชีนัน้ 
7. ประกาศข้อมลู รายละเอียด การด าเนินงานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบักองทนุตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมก าหนด 
8. ด าเนินการเลิกกองทนุตามหวัข้อ “การเลิกโครงการ” 
9. จดัให้มีการช าระบญัชีตามหวัข้อ “การช าระบญัชีของกองทนุรวมและวิธีการคืนเงินเฉล่ียให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเมื่อเลิกโครงการ” 
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การบริหารกองทนุ 
1. จดัการกองทนุให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการที่ได้รับอนมุตัิข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ พระราชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ปัจจบุนัและที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. น าเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นและซือ้ ขาย ซือ้ลด ขายลด ไถ่ถอนจ าหน่าย 
สัง่โอน รับโอน เปล่ียนแปลงเพิ่มเติมหลกัทรัพย์หรือฝาก 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
วตัถุประสงค์ของการจัดการกองทุนตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้ หรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 
6. เบิกจ่ายเงินของกองทนุส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทนุภายใต้หวัข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทุนรวม” 
7. เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นอยู่เท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
8. ดแูล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ด าเนินการให้มีการฟ้องร้องบงัคบัคดีหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย 
ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
9. ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในการด าเนินการตามข้อ “การรับช าระหนีเ้พื่อกองทนุรวมด้วยทรัพย์สินอื่น” 

การจดัท าบญัชีและการรายงาน 
1. จดัท าบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุไว้โดยถกูต้องครบถ้วน 
2. จดัท ารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้ 
3. จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้ 
4. ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่ก าหนดในหัวข้อ 
“วิธีการค านวณก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ” 
5. จดัท าและจดัสง่รายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

การขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและงานทะเบียนหน่วยลงทนุ 
1. จดัให้มีใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ซึง่มีลกัษณะเป็นไปตามที่กฎหมาย 
ก.ล.ต. ก าหนด 
2. ขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามวิธีที่ระบุในโครงการและหนงัสือชีช้วน 
3. จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ “การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุน” และ “การจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ “ 
4. ด าเนินการจัดสรรจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรับซือ้คืนจากผู้ ถือหน่วยลงทุนตามส่วนตามหัวข้อ “การเล่ือน
ก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ 
หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” หรือ“การช าระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน” 



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิจิทลั บล็อกเชน เพื่อการออม  3 

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. ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในกรณีที่จะด าเนินการตาม “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” 

การแต่งตัง้บคุคลอื่น 
1. จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและ
แต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นตามเงื่อนไขการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน 
2. แต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนภายใต้หลกัเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
3. แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้
ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี 
4. แต่งตัง้หรือด าเนินการเป็นนายทะเบียนเองตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
5. แต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีของกองทนุเมื่อยตุิหรือเลิกกองทนุ 
6. แต่งตัง้หรือถอดถอนท่ีปรึกษา 
การปฏิบตัิงานหรือการด าเนินการอื่นๆ ตามสิทธิและหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 
1. กระท านิติกรรมหรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บริษัทจดัการมีอ านาจกระท าได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย 
2. ปฏิบตัิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลซุึ่งวตัถุประสงค์ของกองทุน 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
หรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย  ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
กองทุนได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทุนได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
ข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว 
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ : 
ในกรณีที่มีการเปล่ียนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่
เข้าท าหน้าที่ต่อไปได้ซึง่รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่ 
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์: 

ชื่อ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู่ : เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
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สิทธิ หน้าที่ 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.ปัจจบุนัและที่ แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด 
2. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ ที่บริษัทจดัการประสงค์จะลงทุนใน 
หรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์นัน้ บริษัทจดัการยินยอมให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท าสญัญาแต่งตัง้ผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึง่มี
หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เป็นตวัแทนในการท าหน้าที่ฝากหลกัทรัพย์เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
ของกองทนุรวม (ถ้ามี) โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตัง้ตวัแทนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบก่อนที่จะน าทรัพย์สิน
ของกองทนุไปเก็บรักษาไว้ที่ตวัแทนนัน้ด้วย 
3. รับรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่บริษัทจดัการได้ค านวณไว้แล้ว
ตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทนุ” เมื่อเห็นว่าถกูต้องแล้ว 
4. จ่ายเงินเป็นยอดรวมเพื่อคืนให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามค าสัง่ของผู้ช าระบญัชี 
5. โอนเงินค่าขายหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเพื่อเข้าบญัชีกองทนุ ตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 
6. แจ้งให้บริษัทจดัการทราบหากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อบงัคบัอื่นใดที่ออกตาม
กฎหมายก.ล.ต. 
7. ด าเนินการฟ้องร้องบังคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจาก
บริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
8. ให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหวัข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” หรือ “การรับช าระหนี ้
เพื่อกองทนุด้วยทรัพย์สินอื่น” 
9. รับรองผลการนบัมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามที่ได้รับเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติจากบริษัทจดัการ 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุน
ซึง่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนงัสือแจ้งมติ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และปรากฎว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 
หรือไม่เกินร้อยละ 80 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือ
ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
10. รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนและดูแลตรวจสอบให้ผู้ช าระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และในพระราชบัญญัติฉบับแก้ไข ในกรณีที่ผู้ ช าระบัญชี
กระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายงานให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้โดยไม่ชกัช้า 
11. ด าเนินการรับหรือจ่ายเงินจากบญัชีของกองทนุ ตามค าสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรของบริษัทจดัการ 
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12. ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องอนุญาตให้บริษัทจัดการ หรือผู้สอบบัญชีของกองทุนท าการตรวจสอบบัญชีหลักทรัพย์บัญชี
กองทุน และเอกสารหลกัฐานอื่นของกองทุนได้ภายในเวลาท าการปกติของผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบริษัทจดัการจะบอกกล่าว
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วนัท าการ 
13. ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีของกองทุน หรือผู้ สอบบัญชีของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้ สอบบัญชีอิสระ หรือผู้ ช าระบัญชีของ
กองทุน หรือหน่วยงานผู้มีอ านาจควบคุมผู้ดูแลผลประโยชน์ขอค าชีแ้จง ไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตามเก่ียวกับ
การกระท าการใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบญัชีหลกัทรัพย์หรือบญัชีของกองทนุ หรือเร่ืองอื่นใดเก่ียวกับกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์
ต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบโดยทนัทีและจะต้องท ารายงานเกี่ยวกับค าขอดงักล่าวพร้อมรายงานขัน้ตอนการปฏิบตัิที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้กระท าไปแล้ว หรือที่จะกระท าต่อไปให้บริษัทจดัการทราบโดยไม่ชกัช้า 
14. หน้าที่อื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

หน้าที่ในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน 
1. รับฝาก ดแูล เก็บรักษา และบนัทึกทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์
และทรัพย์สินของบุคคลอื่นใดที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ดูแลรักษาอยู่จนกว่าจะเลิกกองทุนหรือสิน้สดุการท าหน้าที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมทัง้ดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามที่ ระบุไว้ในโครงการและใน
หนงัสือชีช้วนของกองทุนโดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภยัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือตกลงเป็นอย่างอื่น และหากมีการเปล่ียนแปลงสถานที่เก็บ
รักษาทรัพย์สิน ต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบทนัที 
2. ดแูล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทนุ เพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น การรับเงินปัน
ผลการรับดอกเบีย้และหรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนพึงจะได้รับ รวมทัง้ด าเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธิ
นัน้ๆ ตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ รวมทัง้แจ้งให้บริษัทจดัการทราบในกรณีที่ มีความจ าเป็นที่ต้องป้องกันการเสียสิทธิที่มีอยู่หรือ
เก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์นัน้ๆ 

หน้าที่เก่ียวกบัการด าเนินการเก่ียวกบัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุ 
1. ส่งมอบ รับมอบ สั่งซือ้ตามสิทธิจ าหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ตลอดจนช าระและรับช าระราคาหลักทรัพย์
ตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ โดยตรวจสอบความสมบรูณ์ความถกูต้องครบถ้วนของหลกัทรัพย์และทรัพย์สินก่อนด าเนินการ 
2. จดัท ารายงานดงัต่อไปนี ้เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือส่งทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ได้ตกลงร่วมกัน ส่งให้บริษัทจดัการ 
ก. รายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทนุเป็นรายวนั 
ข. รายงานรายละเอียดการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทนุที่รับฝากไว้ 
ค. จดัท าบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุรวมที่รับฝากไว้ 
ง. รายงานเก่ียวกบัเงินลงทนุของกองทนุแยกตามประเภทของหลกัทรัพย์และตามสถานภาพของหลกัทรัพย์พร้อมทัง้ค านวณดอกเบีย้
ค้างรับ (ถ้ามี) เป็นรายวนั 
จ. รายงานเจ้าหนี ้ซือ้หลกัทรัพย์และลกูหนี ้ค่าขายหลกัทรัพย์เป็นรายวนั 
ฉ. รายงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวกบับญัชีหลกัทรัพย์และบญัชีเงินฝากของกองทุน ตามที่ตกลงร่วมกนั 
3. รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทัง้นี ้ภายใน 5 วนันบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตกุารณ์ดงักล่าว 
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ความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายในการรับฝากทรัพย์สิน ซึ่งพิสจูน์ได้ชดัเจนว่าเกิดขึน้จากการกระท าหรืองดเว้น
กระท าการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของผู้ดูแลผลประโยชน์พนักงาน ลกูจ้าง บริวาร หรือบุคคลใดที่ท างานให้แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถึงหน้าที่ดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผู้ ดูแลผลประโยชน์ผู้ ดูแลผลประโยชน์ราย เดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรอง
ความถกูต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าที่ในการดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ 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 หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 
บริษัทจัดการจะเปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้ทัง้นี ้โดยได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน 
(1) เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาจดัตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั หรือตามก าหนดเวลาที่ทัง้สองฝ่ายได้ตกลงร่วมกนั 
(2) ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตัิหน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือ 
บริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาจดัตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่
น้อยกว่า 30 วนั 
(3) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดและ
บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญาให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือ
ประกาศดงักล่าว ทัง้นี ้เนื่องจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดแูลผลประโยชน์
ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั่งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้
บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 
(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่
ขายได้แล้วทัง้หมดของโครงการเรียกร้องให้มีการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(5) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมลูต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอื่นท่ีเก่ียวข้องกับกองทนุไปเปิดเผย 
หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการ
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สามารถบอกเลิกสญัญาจดัตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้การบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไม่น้อยกว่า 15 วนั 
(6) ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองคุณสมบัติของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่
บริษัทจดัการตรวจพบเองหรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอย่างอื่น และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักล่าวให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 
วนั นับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้ หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะขอ
อนุญาตเปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลาให้แก้ไข
เมื่อได้รับอนญุาตแล้วบริษัทจดัการจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลนั 

ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวม หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีไม่เข้าข้อยกเว้นให้
กระท าได้หากเป็นกรณีที่มีนัยส าคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 
 
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2242-3946 

และ/หรือ ที่บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน
ในต่างประเทศที่อาจแต่งตัง้เพิ่มเติมในอนาคต 
 
3. นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : 

ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุแอสเซท พลสั จ ากดั 

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

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 
บริษัทจดัการมีข้อผูกพนัที่จะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนน าหน่วยลงทุนมาขายคืน
แก่บริษัทจดัการผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถน าหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวนัท าการรับซือ้คืนตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ซึ่งค านวณตามหวัข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน” และได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที่บริษัทจดัการด าเนินการ ตามที่ก าหนด
ไว้ในหวัข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ห รือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” 
 
สิทธิในการรับเงนิปันผล : - 
 
สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทนุ ไม่สามารถ
น าไป จ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นหลกัประกันได้ ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ดงันัน้ บริษัทจดัการหรือ
นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหรือจ าน าหน่วยลงทนุของกองทนุ 
 
ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน : 
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมี วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทาง
ประเทศสหรัฐหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บคุคลดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนที เป็นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดงัที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทนุ ไม่สามารถ
น าไป จ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นหลกัประกันได้ ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ดงันัน้ บริษัทจดัการหรือ
นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหรือจ าน าหน่วยลงทนุของกองทนุ 
 
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการหรือวิธีจดัการ โดยบริษัทจดัการจะท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
และข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการต่อเมื่อได้รับมตจิากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุน
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ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนตามที่บริษัทจดัการ
ก าหนด ทัง้นี ้เป็นไปภายใต้หวัข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 
บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบริษทัหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) ต้อง
ไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เป็นกรณี กองทนุรวมที่
มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุน
ดงักล่าวได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 
สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมื่อเลิกโครงการ : 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อโครงการสิน้สุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ ช าระบัญชีที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช าระบญัชี โดยจะได้ด าเนินการให้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ช าระภาระหนีสิ้น
และแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การช าระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียคืนเงิน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเมื่อเลิกโครงการ” 
 
สิทธิประโยชน์อื่นๆ : 
1.  สิทธิในการได้รับช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับช าระค่าซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่กองทนุไม่สามารถ
ช าระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่ก าหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วย
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”  
2.  สิทธิในการเปล่ียนแปลงข้อมลูในบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้งไว้เมื่อเปิดบัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุน ต้องกรอกใบค าขอ
เปล่ียนแปลงข้อมลูและยื่นให้แก่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมลูโดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องยื่นเอกสารประกอบ 
(ถ้ามี) เพื่อให้นายทะเบียนด าเนินการแก้ไขข้อมลูในบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุต่อไป โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องรับทราบและยินยอม
ที่จะปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนดในใบค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมลู 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความรับผิดจ ากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทนุท่ียงัส่งใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 
การที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี  ้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่า
ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวยอมรับที่จะผกูพนัตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัซึง่ลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตัง้จาก
บริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ๆ ด้วย 
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14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: 
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 
- ใบหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 
14.2.1. เมื่อบริษัทจัดการได้รับใบค าขอเปิดบัญชี และใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ตามที่ก าหนดแล้วบริษัทจดัการจะส่งมอบส าเนาใบค าขอเปิดบญัชี และหรือส าเนาใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทุน
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานในการเปิดบญัชี และการซือ้หน่วยลงทนุ 
14.2.2. บริษัทจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุบนัทึกรายละเอียดของผู้ เปิดบญัชีในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน
ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชี 
14.2.3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื่อผู้จองซือ้หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจดัการได้รับช าระ
ค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้ว และผู้จองซือ้หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว 
14.2.4. บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทนุทุกครัง้ที่มีการขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกบริษัทจดัการ
โดยนายทะเบียนจะด าเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ ภายใน 15 วนัท าการ นับตัง้แต่วัน
สิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และในกรณีที่บริษัทจดัการขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลา
เสนอขายครัง้แรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
14.2.5 บริษัทจดัการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุน ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
บริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อน าไปใช้เป็นหลกัประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทัง้นี ้
ในการออกใบหน่วยลงทนุทกุกรณีจะกระท าเมื่อบริษัทจดัการเห็นสมควรเท่านัน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1. ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกใบค าขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
2. ยื่นใบค าขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมมนการออกใบหน่วยลงทนุแก่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
3. นายทะเบียนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามจ านวน
หน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบค าขอส าหรับกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกจ านวนหน่วยลงทุนในใบค าขอมากกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทนุส าหรับหน่วยลงทนุจ านวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
4. ใบหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ซึ่งจะระบุ
ชื่อผู้ ถือหน่วยลงทุน และมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราส าคัญ หรือลายมือชื่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เคร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. จะอนญุาตให้ท าได้จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิง
ต่อบริษัทจดัการกองทนุรวมและบคุคลอื่นได้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุบริษัทจดัการกองทนุรวมต้องจดัท าใบหน่วยลงทนุมอบให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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15. ก าหนดเวลา วิธกีาร และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน: - 
 
16. วิธกีารช าระเงนิหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ: 
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขัน้ตอนที่ก าหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมทกุราย 

การช าระเงนิหรือทรัพย์สินอื่นให้แกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะช าระให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ปรากฏชื่อตามทะเบียน
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนดเท่านัน้ 
 

17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน: 
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดิ นทาง
ประเทศสหรัฐหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บคุคลดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดงัที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจ ากัดสิทธิใดๆ 
แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หากได้กระท าตามข้อก าหนดในข้อผูกพันหรือ
ตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสงู ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เว้ นแต่
เป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ ตามที่ก าหนด ในโครงการจดัการกองทนุรวม 
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทนุของกองทนุ 
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ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการ
กองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทนุรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน
ชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

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

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน 
ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจ านวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จ านวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนั : 
การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อผกูพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระส าคญัที่เป็นไปตามและ
ไม่ขดัหรือแย้งกับพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอาศยัอ านาจของ
กฎหมายดงักล่าว ให้ถือว่าข้อผกูพนัส่วนท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญา 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญัต้องได้รับมติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
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 าหนดเก่ียวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ท่ี ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกนั และข้อก าหนดเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใดๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน์ 
(จ) เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัให้มีสาระส าคญัสอดคล้องกับโครงการจดัการกองทนุรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน แล้วแต่กรณี หรือ 
(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนัไม่ว่ากรณีใดต้องกระท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทจดัการ
กองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)  

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ท่ีท าการและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพื่อให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทัง้เหตุผลและความจ าเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
พร้อมกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทนุรวม 
 
18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ม ี
 

19. การเลกิกองทนุรวม: 

เงื่อนไขในการเลิกกองทนุ : 

19.1 เมื่อครบอายโุครงการ 
19.2 หากปรากฏว่ากองทนุเปิดใดมีมลูค่าหน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้
(1) กรณีกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไปหรือกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อยมีจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 
35 รายในวนัท าการใด 
(2) กรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงันี ้
 1. มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
 2. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกันคิดเป็นจ านวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทนุ ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกนั ซึง่กองทนุรวมเปิดให้รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเท่านัน้ 
ความใน (2) มิให้น ามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมที่บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผล
ว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มี
คณุภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนัน้ 
(3) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขาย
คืนหน่วยลงทนุตาม (2) และการเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
 ความในวรรคหน่ึง (2) และ (3) มิให้น ามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมดงัต่อไปนี ้
 (ก) กองทนุรวมตลาดเงิน 
 (ข) กองทนุรวมดชันี 
 (ค) กองทนุรวมอีทีเอฟ 
 (ง) กองทนุรวมหน่วยลงทนุ 
 (จ) กองทนุรวมฟีดเดอร์ 
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(4) มลูค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวนัท าการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนัน้ 
19.3 เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเว้น
กระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่ของตน 
19.4 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุซึง่ส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
19.5 ส านกังานจะเพิกถอนการอนุมตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอนัควรสงสยัว่าอาจมีการจดัตัง้กองทุน
รวมเพื่อผู้ ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะหรือเพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใด และส านกังานได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เก่ียวข้องท าการชีแ้จง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชีแ้จง หรือชีแ้จง
แล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือท าให้เชื่อได้ว่าการจัดตัง้กองทุนรวมเป็นการจดัตัง้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และ
ส านกังานสัง่ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมท าการแก้ไข หรือด าเนินการใดๆ และบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการ
ตามที่ส านกังานสัง่ได้หรือด าเนินการแล้วแต่ไม่สามารถท าให้กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอย่างแท้จริง 
 
การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 
1. ในกรณีการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเพราะเหตตุามข้อ 19.2 บริษัทจดัการจะด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุรวมดงันี ้ทัง้นี ้
เมื่อได้ด าเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทนุ 

การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหน่วย ตัง้แต่วนัที่เกิดเหตใุห้เลิกกองทุน 
2. แจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
2.1 ข้อมลูที่แจ้งให้ทราบต้องมีสาระส าคญัอย่างน้อยดงันี ้
(1) บริษัทจดัการจะด าเนินการโอนย้ายการลงทนุของผู้ ถือหน่วยไปยงั SSF อื่นตามแนวทาง
ทีก่ าหนดไว้ในข้อผกูพนัโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยจากผู้ ถือหน่วย 
(2) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยงั SSF อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ ถือหน่วย
สามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื่นที่ผู้ ถือหน่วยก าหนด 
และผู้ ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยเมื่อเป็นไปตาม
เงื่อนไขโดยครบถ้วน ดงันี ้
(2.1) เป็นการโอนย้ายตามค าสัง่ของผู้ ถือหน่วยเป็นครัง้แรกโดยโอนย้ายไปยงั SSF อื่นที่
อยู่ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนั  
(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด ทัง้นี ้ในการ
ก าหนดระยะเวลาดงักล่าวบริษัทจดัการต้องค านึงถึงระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยจะสามารถ
ด าเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทนุได้อย่างเหมาะสม 
2.2 แจ้งโดยวิธีการดงันี ้
(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยผ่านช่องทางใดๆ ที่มีหลกัฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู้ ถือหน่วยได้ 
(2) แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ี 
เกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ 



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิจิทลั บล็อกเชน เพื่อการออม  15 

การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
(3) แจ้งส านกังานผ่านระบบที่จดัไว้บนเว็บไซต์ของส านกังาน 
3. จ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทนุดงักล่าว ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ี 

เกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ 
4. รวบรวมเงินท่ีได้จากการด าเนินการตาม 3. ภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี

เกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ 
5. ด าเนินการโอนย้ายการลงทนุไปยงั SSF อื่นตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในข้อผกูพนั โดยไม่ชกัช้า 

ในกรณีที่มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดใดลดลงเหลือ
น้อยกว่า 50 ล้านบาทในวนัท าการใด หากบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนัน้บริษัทจดัการจะด าเนินการ ตาม 1 ถึง 5 

2. กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบก าหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบก าหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า 
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
หน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการช าระหนีสิ้นของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการ
อย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด ส าหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน
รวมและผู้ช าระบัญชีจะด าเนินการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จ านวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยู่ตามหลกัฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงการ 
เมื่อได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ ช าระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สิน
ดงักล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 


