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1. ข้อมูลทัวไป  

ชอืโครงการจัดการ (ไทย) : กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหนี เดลี พลสั 

ชอืโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Asset Plus Fixed Income Daily Plus Fund 

ชอืย่อโครงการ : ASP-DPLUS 

ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด  

ประเภทการขาย : ขายหลายครัง  

การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กําหนด  

รายละเอยีดเพิมเติมเงอืนไข (อายุโครงการ) : -  

ลักษณะโครงการ :  กองทนุเพือผู้ลงทนุทวัไป 

ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพอืเป็นการระดมเงินออมจากผู้ลงทนุทวัไป เพอืนําไปลงทุนในหลกัทรัพย์หรือตราสารทาง การเงินต่างๆ ทงัในประเทศและ/หรือ

ต่างประเทศ เพอืเพมิโอกาสสร้างผลตอบแทนทีดีเหมาะสมกบัความเสียง  

 
2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี 

ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ : ไม่กําหนด 

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอืนๆ : ไม่กําหนด 

ประเภทการลงทุนตามความเสียงเกยีวกับต่างประเทศ : กองทุนทีลงทนุแบบมีความเสียงทงัในและต่างประเทศ 

การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : สดัส่วนการลงทนุไม่เกินร้อยละ 79% ของ NAV 

รายละเอยีดเพิมเติมเกียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

1. กองทุนมีนโยบายทีจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สินอนืตามทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทนุลงทนุได้ 

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนีต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมี

วัตถุประสงค์เพือป้องกันความเสียง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด โดยอาจมีการลงทนุในหรือมีไว้ซงึตราสารทมีีลกัษณะของสญัญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

3. กรณีทกีองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจดัการมีนโยบายทีจะทําการป้องกนัความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศเกือบทงัหมดในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ 

4. กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซึงตราสารหนีทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตรา

สารหนีทีไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (Unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซงึตราสารหนีทมีีอนัดบัความน่าเชอืถือ

ตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนีทีไม่ได้รับการจดัอันดบัความน่าเชือถือ (Unrated) ได้ เฉพาะกรณีที

ตราสารหนีนนัได้รับจดัอนัดบัความน่าเชอืถือทสีามารถลงทนุได้ (Investment grade) ในขณะทกีองทนุลงทุนเท่านนั 
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ในการคํานวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันี

รวมด้วยก็ได้ ทงัน ีโดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคญั 

1. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

2. ช่วงระยะเวลาทีต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนืองจากได้รับคําสงัขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือมี

การโอนย้ายกองทนุจํานวนมากหรือเพือรอการลงทุน ทงัน ีต้องไม่เกินกว่า 10 วนัทําการ 

ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอนืหรือการหาดอกผลโดยวิธอีืนทจีะลงทุนในประเทศ: 

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอืนอย่างใดอย่างหนึงหรือ

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

ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิมเติมประเภทหรือ

ลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน 

ส่วนท ี1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินทวัไป  

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่  

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 ตราสารหนีอนืทมีีลกัษณะทํานองเดียวกบัตราสารหนีตาม 1.1.1 – 1.1.7 ตามทสํีานกังานกําหนดเพมิเตมิ  

1.2 ตราสารกึงหนีกงึทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)  

1.3 ตราสาร Basel III  

1.4 SN 

2. คุณสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุ  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนท ี2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  

กรณีเป็นหน่วยทกีารออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี  

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทวัไปในสว่นที 1 ข้อ 

2.1 - 2.3  

2. ในกรณีทีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS 

ของกองทนุรวมทองคําทีลงทนุในทองคําแท่ง)  

2.1 มีการลงทนุในทรัพย์สินซงึเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีกองทุนสามารถลงทนุได้  

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของ

กองทนุนนั  

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ

ทรัพย์สินทีเป็น SIP ของกองทนุนนั  
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2.4 มีการลงทนุใน derivatives ทเีป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทนุนนั  

3. ในกรณีทีกองทนุรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องไมใ่ช่กองทนุรวมฟีดเดอร์  

ส่วนท ี3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนท ี4 : ธุรกรรมประเภทการซอืโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  

เป็นไปตามประกาศ  

ส่วนท ี5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending)  

เป็นไปตามประกาศ  

ส่วนท ี6 : ธุรกรรมประเภทสญัญาซือขายล่วงหน้า (derivatives) ตามหลกัเกณฑ์การลงทนุดงันี  

1. ประเภท underlying derivatives ทกีองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอยา่งหนึงหรือหลายอยา่งดงัน ี

1.1 ทรัพย์สินทีกองทนุสามารถลงทนุได้  

1.2 อตัราดอกเบยี  

1.3 อตัราแลกเปลียนเงิน  

1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  

ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรือ

ราคาสญัญาซือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านนั ทงันี ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ทีเป็นองค์ประกอบ

ของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นทยีอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 

2. เงอืนไขการลงทุนและหลกัเกณฑ์ 

เป็นไปตามประกาศ  

ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอนื หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทจีะลงทนุในต่างประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอืนอย่างใดอย่างหนึงหรือ

หลายอยา่งตามทีประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัต่อไปนี เว้นแต่

กรณีทีคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้มีความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิมเติม

ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธิอืน  

ทังนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน

ประเทศทีมีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีมีการซือขายใน

ตลาดซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศทีเป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัททีจดัตงัและเสนอขายใน GMS 

ส่วนท ี1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินทวัไป  

1. ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่  

1.1 ตราสารหนีต่างประเทศ  

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   
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1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีมี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้   

1.1.8 ตราสารหนีอนืทมีีลกัษณะทํานองเดียวกบัตราสารหนีตาม 1.1.1 – 1.1.7 ตามทสํีานกังานกําหนดเพมิเตมิ  

1.2 ตราสารกึงหนีกงึทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)  

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ  

1.4.SN ต่างประเทศ 

2. คุณสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุ  

เป็นไปตามประกาศ  

ส่วนท ี2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  

กรณีเป็นหน่วยทีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี  

1. มคีุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทัวไปในส่วนที 1 ข้อ 

2.1 - 2.3  

2. เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศทีมีลกัษณะดงัน ี 

2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศทีกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือขาย

หลักทรัพย์ซึงเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีมีการซือขายในตลาดซือขาย

หลกัทรัพย์ต่างประเทศทีเป็นสมาชิกของ WFE  

2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดแูลของหน่วยงานกํากบัดแูลทีเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO  

2.3 ในกรณีที MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์

การกํากับดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการสําหรบักองทนุเพอืผู้ลงทนุรายย่อยของประเทศนนั  

3. ประเทศทีกํากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุอย่างเพียงพอทังน ีตามรายชอืประเทศที

สํานกังานกําหนด  

4. ในกรณีเป็นการลงทนุของ MF ในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุดงักล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยมืไว้เฉพาะกรณีมี

เหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชวัคราวเท่านัน และมีนโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของ

กองทนุ CIS ต่างประเทศซงึเป็นกองทนุรวมทองคําทีลงทนุในทองคําแท่ง)  

4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน 

CIS ต่างประเทศนนั  

4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของ 

MF นนั ทงัน ีหลกัเกณฑ์ดงักล่าวไม่ใช้กบักรณีทรัพย์สินทีเป็น 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 ี3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  

เป็นไปตามประกาศ  
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ส่วนท ี4 : ธุรกรรมประเภทการซอืโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  

เป็นไปตามประกาศ  

ส่วนท ี5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending)  

เป็นไปตามประกาศ  

ส่วนท ี6 :ธุรกรรมประเภทสญัญาซือขายล่วงหน้า (derivatives) ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุดังนี  

1. ประเภท underlying derivatives ทกีองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอยา่งหนึงหรือหลายอยา่งดงัน ี

1.1 ทรัพย์สินทีกองทนุสามารถลงทนุได้  

1.2 อตัราดอกเบยี  

1.3 อตัราแลกเปลียนเงิน  

1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  

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  

 

อัตราส่วนการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอืน เพอืเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีการลงทนุไม่เป็นไปตามข้อนีจะดําเนินการให้เป็นไปตามทีประกาศกําหนด 

 

3. ข้อมูลเกียวกับจาํนวนเงนิทุนโครงการ 

จาํนวนเงนิทุนโครงการเริมต้น : 10,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิมเงนิทนุโครงการ : ม ี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครังแรก บริษัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนเงนิทนุ : 

เป็นจํานวนร้อยละ 15 ของจาํนวนเงินทุนโครงการ 

มูลค่าทีตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท 

จาํนวนหน่วยลงทุนเริมต้น : 1,000,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก : 10.0000 บาท 

รายละเอยีดเพิมเติม :  

1. ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ

โครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ 

2. บริษัทจดัการสงวนสิทธิทีจะเพิมเงินทนุของโครงการและ/หรือวงเงินลงทุนในต่างประเทศได้ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 

โดยจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

 

 



 

 

กองทุนเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหน ีเดลี พลสั  6 

4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทนุ  

วัตถุประสงค์ของการลงทนุในสัญญาซือขายล่วงหน้า : การลดความเสียง (Hedging)   

การลงทุนในตราสารทมีีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทนุ  

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัให้ผลประกอบการเคลือนไหวตามดชันีชีวดั และในบางโอกาสอาจ

สร้างผลตอบแทนสงูกว่าดชันีชีวดั 

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 

 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่ม ี

 

6. การจ่ายเงินปันผล :  

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย 

 

7. การรับซือคืนหน่วยลงทุน : 

มูลค่าขนัตาํของการรับซือคืน : ไม่กําหนด 

จาํนวนหน่วยลงทุนขันตาํของการรับซือคืน : ไม่กําหนด 

วิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุน  : แบบดลุยพินิจของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ระยะเวลาในการรับซือคืน : ทกุวนัทําการ 

การรับซือคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

รายละเอยีดเพิมเติม :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสงัขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวนัทําการ ตามเวลาทีบริษัทจดัการกําหนด ทงันี จะแจ้งให้ทราบหนงัสือ

ชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญและ/หรือทีเว็บไซต์บริษัทจดัการ https://www.assetfund.co.th ตามราคารับซอืคืนหน่วยลงทุนซงึจะใช้

มลูค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ เมือสินวนัทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน เป็นเกณฑ์ในการคํานวณและเป็นราคาทีรับรองโดย

ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยบริษัทจดัการจะกําหนดวนัเริมทําการรับซือคืนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัทําการนบัตงัแต่วนัถดัจากวนั

ยืนคําขอจดทะเบียนกองทนุกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

การสงัขายคืนหน่วยลงทุนภายหลงัวนัเวลาทีกําหนด ของวนัทําการรับซือคืนหน่วยลงทนุ ให้ถือว่าเป็นการสงัขายคืนหน่วยลงทุน

ในวนัทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนถดัไป ตามราคารับซือคืนหน่วยลงทุนซงึจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุทีคํานวณได้เมือสินวนัทําการ

รับซือคืนหน่วยลงทนุถัดไปนนัเป็นเกณฑ์ในการคํานวณและเป็นราคาทีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

การสงัขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนได้รับคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ

จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และได้ทํารายการรับซือคืนหน่วยลงทนุแล้ว 

ผู้สงัขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสงัขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีทีบริษัทจดัการ

อยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ" 
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อนึง ในกรณีทีบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมลูค่าคงเหลือในบญัชี และบญัชีนนัไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกัน

เกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปิดบญัชีดงักล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 

การชาํระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือคืนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีทีบริษัทจดัการกองทุนรวมยังไม่สามารถชําระค่าขายคืนตามกําหนดเวลาดังกล่าว เนืองจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาใน

การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ตามทีสมาคมกําหนด

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที

เสร็จสินการคํานวณดงักล่าว  

ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการทีผู้ถือ

หน่วยลงทนุระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ  

เงอืนไข ข้อจาํกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือคืนหน่วยลงทุน 

1. การชําระค่ารับซือคืน สบัเปลียนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน   

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอืนแทน บริษัทจดัการจะกําหนดขันตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็น

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน โดยขนัตอนทีกําหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทนุ

ของกองทนุรวมทุกราย  

2. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว

ได้ในกรณีดงัต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ

ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มีเหตจุําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพยห์รือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ 

(ข) มีเหตุทีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงักล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 

(2) มีคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหนว่ย

ลงทุน บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถกูต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงาน

การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือคืนหน่วยลงทนุทีไม่ถูกต้องนนัต่างจากราคารับซือคืนหน่วย

ลงทนุทีถกูต้องตงัแต่หนึงสตางค์ขึนไปและคิดเป็นอตัราตงัแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือคืนหน่วยลงทนุทีถกูต้อง 

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการกองทนุรวมพบว่า ราคารับซือคืนหน่วย

ลงทุนไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดย

ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีไม่ถูกต้องนนัต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถกูต้องตงัแต่หนึงสตางค์ขึนไป และคิดเป็นอตัรา

ตงัแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือคืนหน่วยลงทนุทีถกูต้อง 
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การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี 

1. เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนนนั เว้นแต่ได้รับการ

ผ่อนผนัจากสํานกังาน 

2. แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตลอดจน

เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทนุทวัไปให้ทราบเรืองดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

3. แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทงัจดัส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบ

ของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานกังานโดยพลนั ทงัน ีบริษัทจดัการ

กองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บริษัทจดัการ

กองทนุรวมรับซอืคืนหน่วยลงทนุนนั โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัทีส่งคําสงัขายคืนก่อนหลงั 

3. เงอืนไขและข้อจํากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ทีจะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ทีจะไม่เสนอขายหน่วย

ลงทนุของกองทนุกับหรือเพือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ทีมีหนงัสือเดินทางของประเทศ

สหรัฐอเมริกาหรือผู้ทีมีถินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ

บุคคลดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึงจดัให้มีขึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิทีจะ

ปฏิเสธหรือระงับการสังซือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนทีเป็นบุคคล

อเมริกนั (US person) ดงัทกีล่าวมาข้างต้น  

ทงันี เพือประโยชน์สูงสดุของการบริหารจดัการกองทุนการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพนิิจของ

บริษัทจัดการแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับ/ปฎิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่

บคุคลใดก็ได้ 

เงอืนไข ข้อจาํกัด การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สับเปลียนหน่วยลงทุนตามสัง 

การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สบัเปลียนหน่วยลงทนุตามสงั บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทวัไป 

กองทนุรวมเพือผู้ลงทนุทีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพือผู้ลงทุนประเภทสถาบนั และ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที 

ทน. 11/2564 เรือง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพือผู้ลงทนุทวัไป กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพือผู้

ลงทนุประเภทสถาบัน และกองทนุส่วนบคุคล 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดรับคําสงัซือและ/หรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชัวคราวหรือถาวรก็ได้ ตามทีบริษัท

จดัการเห็นสมควร ทงัน ีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 3 วนัทําการ ก่อนการใช้สิทธิหยดุรบัคําสงัซอืและ/

หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัวคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขาย

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

การให้บริการ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําสงัซือและ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสงัซือดงักล่าวขดักบัหลกัเกณฑ์

ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทุน หรือ ทําให้เกิดความเสียงทางกฎหมายหรือ

ต่อชือเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุน โดยบริษัทจดัการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 
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8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกนิร้อยละ : 1.8725 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิถวัเฉลีย 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

ประมาณการคา่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทนุทงัหมดเป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพมิแล้ว 

 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไม่เกนิร้อยละ : 0.8025 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทงัหมด 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.0749 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทงัหมด 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.428 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทงัหมด 

ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการจัดจาํหน่าย : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมอืนๆ : ม ี

ประมาณการค่า ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.5671 ต่อปี ของของมลูค่าทรัพย์สินทงัหมด 

รายละเอยีดเพิมเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม) : 

ค่าธรรมเนียมอืนๆ ได้แก ่

(1) ค่าใช้จ่ายเพือวตัถุประสงค์ในการเสนอขายครังแรกจะจ่ายตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ

กองทนุเฉลียเท่ากนัทกุวนั เป็นเวลาไมเ่กิน 5 ปี ได้แก่ 

(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย

ตลอดจนการสมัมนาแนะนํากองทนุ ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ 

(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องในการจดัตงักองทนุ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบตัิตามกฎหมายก.ล.ต. 

(2) ค่าใช้จ่ายเพอืการดําเนินงานของกองทุนทีเรียกเก็บตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทงัจํานวนหรือ

ทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนนั ได้แก่ 

(ก) ค่าใช้จา่ยในการจดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ค่าสือโฆษณาประชาสมัพันธ์การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 

การส่งเสริมการขายตลอดจนการสมัมนาแนะนํากองทุน ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 

(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีค่าทปีรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบตัิตามคําสงั หรือตามกฎหมาย หรือประกาศ

ของสมาคม 

(ค) ค่าจดัทําจดัพิมพ์และจดัส่งใบแจ้งผลการจดัสรรหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการจดัทําและจดัพิมพ์ใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ใบคําสงัซือหน่วยลงทุน ใบคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารทีเกียวข้อง ค่าจดัทําจดัพิมพ์และจดัส่งหนงัสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ 

สาส์นถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ง) ค่าจดัทําจดัพมิพ์และจดัส่งเอกสารทีเกียวกบัการแก้ไขเปลียนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ การจัด

ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. 

(จ) ค่าจดัทําค่าพิมพ์และจดัส่งหนงัสือชีชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทนุ 

(ฉ) ค่าแปลเอกสารทีเกียวกบัการดําเนินงานของกองทนุเป็นภาษาต่างประเทศ 

(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทนุ 
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(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ทีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าทีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทน

ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเมือได้รับคําสงัจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพือรักษาสิทธิของกองทนุ ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนีของกองทนุ 

(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนีเป็นทรัพย์สินอืนแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนีค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม

ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด พมิพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม

อืนใดทีเกียวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากการรับชําระหนีเป็นทรัพย์สินอืนแทนการชําระหนีด้วยเงนิสดตามตราสาร

แห่งหน ีค่าใช้จ่ายด้านภาษีค่าทําประกนัภยัดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดงักล่าว 

(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุ 

(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนงัสือพิมพ์ค่าไปรษณี

ยากรสําหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ถือหน่วยลงทนุ ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสือสารโต้ตอบโดยวิธีอืนทมีิใช่ทางไปรษณีย์ 

(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบญัชีและเลิกกองทนุ 

(ฐ) ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพือการรับชําระหนีใด ของกองทุนรวมการคิดค่าใช้จ่ายตาม 

(1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีกําหนดโดยสมาคมนกับัญชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 

(3) ค่าธรรมเนียมทีเกียวกับการซือหลักทรัพย์ซึงจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซือหลักทรัพย์เมือมีการซือหลักทรัพย์และ

ค่าธรรมเนียมทีเกียวกบัการขายหลกัทรัพย์จะถกูหกัจากค่าขายหลกัทรัพย์เมือมีการขายหลกัทรัพย์ได้แก่ 

(ก) ค่าอากรแสตมป์ 

(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซือขายหลกัทรัพย์ 

(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) ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง กบัการจดัการกองทนุซงึมไิด้ระบไุว้ข้างต้น (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวน

เงินและเวลาทีเกิดค่าใช้จ่ายนนัจริง ทงัน ีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ

กองทนุโดยบริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบส่วนทีเกินกว่าอตัราทีกําหนด 

ในกรณีทีมีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนงัสือชีชวนฉบับข้อมลูสําคญัที ผู้ลงทุน

ควรทราบและในรายงานประจําปีซึงบริษัทจดัการ จดัทําเมือสินรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี 

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จา่ย ปรากฏในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบกําไร

ขาดทนุ ของกองทนุซงึเป็นส่วนหนึงของรายงานประจําปี 

ทงัน ีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทงัหมดของกองทนุเป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพิมและภาษีอนืใดในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษีมลูค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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อนึง ประมาณการค่าธรรมเนียมอืนๆ ดังกล่าว เมือคํานวณรวมกับค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมจะไม่เกิน

ค่าธรรมเนียมรวม 

 

8.3 ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการรับซือคนืหน่วยลงทนุ (Back-end fee) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทนุเข้า (Switching in) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทนุออก (Switching out) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ในอตัราตามทีนายทะเบยีนเรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : ม ี

ฉบบัละ : 50.0 บาท 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอืน : มี 

ค่าธรรมเนียมอืนๆ :  

1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซือขายหน่วยลงทุนตามอตัราทีธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี) 

2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพือซือหน่วยลงทนุหรือการโอนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุหรือค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชผีู้ซือ

หน่วยลงทนุ ตามอตัราทีธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอนืๆ จากผู้ ถือหน่วยลงทนุทีขอให้บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติทีบริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํา

กับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลียนแปลงข้อมลูในทะเบียน เป็นต้น ทงันี บริษัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนินการให้ผู้ถือ

หน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษ ในอตัราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ 

ทงันี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทงัหมดทีเรียกเก็บจากผู้สงัซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอตัราทีรวมภาษีมูลค่าเพมิและภาษีอืนใด

ในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี)  

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษีมลูค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ตามทีจ่ายจริง 

รายละเอยีดเพิมเติม (ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ) : 

- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้ โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวในวนัทียืนคําขอ

โอนหน่วยลงทนุ 

- ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจดัการออกออกใบหนว่ยลงทนุ ทังนี

ภายใต้เงอืนไขข้อ 14 ส่วนข้อผูกพนั หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิแทนฉบบัเดิมทีสญูหาย 
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8.4 วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจดัการจะคํานวณ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

ทุกวนัทมีีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทังหมด หกัด้วยมลูค่าหนีสินทงัหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียม

การจดัการค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัทีคํานวณนนั เป็นฐานในการคํานวณ

ค่าธรรมเนียมโดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

และบริษัทจดัการจะเรียกเก็บเป็นรายไตรมาสหรือระยะเวลาอืนใดตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะต้องเป็นไปเพือประโยชน์

ของกองทนุหรือผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 

ทงัน ีการตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีกําหนดโดยสมาคมบริษัทนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลียนแปลงเกียวกบัภาษีมลูค่าเพมิ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอนืใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ 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% ของอตัราทีระบไุว้ใน
โครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหนว่ยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บเพิมขึน 
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 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการทีเหมาะสมอันทําให้มันใจได้ว่าผู้ ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทัวถึง 

ทังนี บริษัทจดัการจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th หรืออาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอืน

ใดทีเหมาะสมตามทีบริษัทจดัการกําหนด 
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 ต้นทุนและค่าใช่จ่ายในการักษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทํา

ธุรกรรม REPO เพือเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจยัอืนๆ ทีนอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัท

จดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยั

ทเีกียวข้องเท่าทสีามารถทําได้เพอืให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนนัๆ  

3. การกําหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจดัการกําหนด โดยบริษัทจดัการจะ

คํานึงถึงปัจจยัทเีกียวข้องกบัสภาพคล่องของกองทนุ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู ่และ/

หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ 

ขณะนนัๆ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทจดัการจะไมใ่ช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกบัเครืองมือในการบริหารความ

เสียงสภาพคล่องอืนได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทจีะนําข้อมลูของหน่วยลงทนุทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรืองต่างๆ ทีเกียวข้องการการ

ใช้เครืองมือ ADLs ในวนัทําการนนั  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําค่าซือหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการใช้

เครืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะนํายอดซอืหน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรืองต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการ

ใช้เครืองมือ ADLs ในวนัทําการนนั ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่เปลียนแปลงการดําเนินการใดๆ ทีได้ดําเนินการหรือตดัสินใจ

ไปแล้วทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ ADLs ในวนัทําการนนั แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือหน่วยลงทุนทงัหมดหรือบางส่วนของ

วันทําการนนัไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซอืหน่วยลงทนุทชีําระด้วยเช็คทเีรียกเก็บไม่ได้นนั 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  



 

 

กองทุนเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหน ีเดลี พลสั  14 

การพิจารณาใช้เครืองมือ 

1. การเรียกเก็บ ADLs ทแีตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการทีมีการใช้เครืองมือนี 

2. บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัทําการซือขายใดทีสดัส่วนของมลูค่าซือขายหน่วยลงทนุสทุธิ

ของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทงัหมดของกองทนุ มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ทบีริษัทจดัการกําหนด โดยทมีลูค่าซือขาย

หน่วยลงทนุสุทธิของกองทุน คํานวณจากมลูค่าการซือหน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) 

หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมลูค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทงันี รายละเอียด

วิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีทบีริษัทจดัการกําหนด 

3. บริษัทจดัการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลู “มลูค่าการซือหน่วยลงทนุและสบัเปลียนเข้าน้อยกว่ามลูค่าการขายคืน

หน่วยลงทนุและสบัเปลียนออก” ทงัน ีรายละเอยีดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีทีบริษัทจดัการกําหนด 

4. ในกรณีทมีีการใช้เครืองมือ ADLs นี ADLs ทเีรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครืองมือนีมีวตัถุประสงค์เพอื

บรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนกับผู้ถือหน่วยทียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครืองมือนีไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพอืสร้างผลตอบแทน

ให้กองทนุแต่อย่างใด 

 

 เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) :  

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตาํกว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคนืหน่วยลงทนุไม่เกิน : 7 วนัทําการ  

ในทกุรอบเวลา : 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. ในกรณีทีบริษัทจดัการกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate 

จะใช้เฉพาะวนัทําการซือขายใดที สดัส่วนของมลูค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสทุธิทงัหมด

ของกองทนุ มีค่าเกินกว่า Gate Threshold ทบีริษัทจดัการกําหนด โดยที มลูค่าซือขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ คํานวณจาก 

มลูค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสับเปลียนหน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วย

ลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

4. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลียตามสัดส่วน (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 จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีระบไุว้ในโครงการ 
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6. คําสงัขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลียนออกส่วนทีเหลือ บริษัทจดัการจะนําไปทํารายการในวนัทําการรับซือคืนหน่วยลงทนุ

ถดัไป รวมกบัคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนออกใหมต่ามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัลําดบัก่อน-หลงัของ

คําสงัขายคืนหน่วยลงทุน ทงันี บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลียน

ออกส่วนทีเหลือได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์ยกเลิกคําสงัส่วนทีเหลือทงัหมดเท่านนั ภายในวนัและเวลาของการส่งคําสงัขายคืน

หน่วยลงทนุของกองทนุ 

7. บริษัทจดัการจะทําการรับซือคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซอืคืนหน่วยลงทุน ณ วนั

ทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน ทงันี เว้นแต่กรณีทีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะรับซือคืนหน่วยลงทนุ

หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ทปีระกาศใช้ 

8. บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบเมอืมีการใช้ Redemption Gate โดยไมช่กัช้า  

9. ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Redemption Gate น ีบริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลดอตัรา Redemption Gate ตามทบีริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ตํา

กว่า Redemption Gate ขนัตําทรีะบใุนโครงการ และ/หรือปรับเพิมหรือลด Gate Period ตามทบีริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะ

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 

การพิจารณาใช้เครืองมอื 

1. Redemption Gate ทแีตกตา่งกนัในแต่ละวนัทาํการทมีีการใช้เครืองมือนี   

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่

ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจกําหนดเงือนไขเพอืบ่งชสีถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ โดยมีหลกัการในการพิจารณา

เป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจดัการกําหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ มีความผนัผวนในตลาดซือ

ขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง

ของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า 

Redemption Gate ทีกําหนดไว้ หรือสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ หรือปัจจัยอืนๆ ทีนอกเหนือการ

ควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ ทงัน ีบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือ

สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพอืให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ 

ขณะนนัๆ 
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 การไม่ขายหรือไม่รับซอืคนืหน่วยลงทนุตามคําสังทรัีบไว้หรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสงัขายคนืหน่วยลงทนุ 

(suspension of dealings) 

บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถดาํเนินการได้สูงสุดไม่เกนิ : 1 วนัทําการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสํานกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสจุริต

และสมเหตุสมผลว่า จําเป็นต้องระงบัการซอืขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตตุาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสงัขายคืน

หน่วยลงทนุ (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตอุืนใดดงัตอ่ไปนี ซงึไม่เกินกว่ากรณีทีประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสงัซือหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสงัซือหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 

เนอืงจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนนัๆ มีส่วนเกียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดงันี 

(1) การกระทําทีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่

ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทําทีเป็นการปฏิบตัิตามคําสงัเกยีวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอาํนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนั

เนอืงมาจาก การทีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงนิกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทนุ

ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ทีเป็นหน่วยลงทุน และการ

เป็นผู้จดัการเงินทุนสญัญาซือขายล่วงหน้า ซงึให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนัทําการ 

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพือเลิกกองทุนรวม ในกรณีทีปรากฏข้อเท็จจริงซงึบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชือ

โดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง ดงัต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์

ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิในชว่งระยะเวลา 5 วนัทําการ ซือขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคิดเป็นจํานวนเกินกวา่ 2 

ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด ทงันี กรณีทีเป็นกองทุนรวมทีมีกําหนดระยะเวลาการรับซือคืนหน่วยลงทุน

เป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึง

กองทนุรวมเปิดให้รับซือคืนหน่วยลงทนุเท่านนั 

ทงัน ีบริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึง หากบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชอืโดยสจุริต

และสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่เนืองจากกองทุนรวมยงัคงมีทรัพย์สิน

คงเหลือ ทีมีคณุภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุทีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนนั 

 

 

 



 

 

กองทุนเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหน ีเดลี พลสั  17 

10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :  

คํานวณภายใน : 2 วนัทําการ 

และประกาศภายใน : 3 วนัทําการ 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 

ทงันี กรณีทีกองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปลียนทีเหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ

ของผู้ดแูลผลประโยชน์ซงึเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณทรัพย์สินสุทธิ

ส่วนทีลงทนุในต่างประเทศ 

2. บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสินวนัทําการภายใน 2 วนัทําการถดัไป 

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทนุทกุสินวนัทําการซือขายหน่วยลงทนุ ภายใน 2 วนัทําการถดัไป 

ทงัน ีให้ใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสินวนัทําการซอืขายหน่วยลงทุนนนัเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักล่าว 

(2.3) ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัดงัต่อไปนี 

(ก) วนัทําการก่อนวนัทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยให้ประกาศภายในวนัทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสดุ 

(ข) วนัทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยให้ประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป 

(ค) วนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายใน 3 วนัทําการถัดไป ทงันี เฉพาะในกรณีทีกองทุนรวมกําหนดวนัทํา

การซอืขายหน่วยลงทุนแต่ละครังห่างกนัยาวกว่าหนึงเดือน 

(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุเพือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป 

ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคบักบักองทนุรวมเปิดทีซือขายหน่วยลงทุนทกุวนัทําการ และกองทนุรวมเพอืผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ

ภายใน 3 วนัทําการถดัไป 

ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและหรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย

เรืองการดําเนินการในกรณีทีมลูค่าหน่วยลงทนุหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

ในกรณีทไีด้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนืองจากมีเหตจุําเป็นและสมควรทีอยู่นอกเหนือการควบคมุ ของบริษัทจดัการ 

โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกียวกับราคาของทรัพย์สินทีกองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคํานวณหรือ

ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบตัิให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ทีเข้าถึงได้ง่ายและทวัถึง ภายในเวลาทผีู้ลงทุน

สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
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1. บริษทัจัดการ: 

ชอืบริษัทจัดการ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุแอสเซท พลสั จํากดั 

ทีอยู่ (ภาษาไทย) : เลขที 175 อาคารสาธรซิตีทาวเวอร์ ชนั 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

ทีอยู่  (ภาษาอังกฤษ) : 175 Sathorn City Tower, 17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 

 

สิทธิ หน้าท ีและความรับผิดชอบ : 

สิทธิของบริษัทจดัการ 

1. รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และ

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และหรือเงินตอบแทนอืนใด ตามอตัราทกีําหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บ

จากผู้สงัซอื หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

2. สงวนสิทธิทจีะปฏิเสธการจองซอืหรือสงัซือหรือสงัขายหรือหยดุรับคําสงัซือหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในโครงการ 

3. สงวนสิทธิทีจะเลือนกําหนดการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุตามทีระบไุว้ในโครงการ 

4. สงวนสิทธิทีจะรับชําระหนีเพือกองทุนด้วยทรัพย์สินอนืทีไม่ใช่หลักประกันแทนการชําระหนีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนีทีระบุ

ไว้ในโครงการ 

5. สงวนสิทธิทีจะชําระค่ารับซอืคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงินได้ 

หน้าทีและความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

การจดัตงัและจดทะเบียนกองทุน การเปลียนแปลงและแก้ไขเพิมเติมรายละเอียดโครงการ 

1. ยืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัตงัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชน 

2. ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีหลกัฐาน

ดงักล่าวสญูหาย 

3. ดําเนินการจดทะเบียนเพมิจํานวนเงินทุนของกองทนุตามวิธีการทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

4. แจ้งการแก้ไขเพิมเติมข้อมลูทีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิมจํานวนเงินทุนและการแก้ไขเพิมเติมจํานวนและมลูค่า

หน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนบัตังแต่วนัทีได้แก้ไข

เพมิเติมนนั 

5. เปลียนแปลงหรือแก้ไขเพิมเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีการจดัการกองทุนภายใต้หวัข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการ

กองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

6. จดัทําหนงัสือชีชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพือแสดงข้อมลูเกียวกบักองทุน ณ วันสินปีบญัชีและส่งให้แก่สํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ภายใน 60 วนันบัแต่วนัสินบญัชนีนั 

7. ประกาศข้อมลู รายละเอยีด การดําเนินงานต่างๆ ทีเกียวกบักองทนุตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกําหนด 

8. ดําเนินการเลิกกองทนุตามหวัข้อ “การเลิกโครงการ” 

9. จดัให้มีการชําระบญัชีตามหวัข้อ “การชําระบญัชีของกองทนุรวมและวิธีการคืนเงินเฉลียให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุเมอืเลิกโครงการ” 
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การบริหารกองทุน 

1. จดัการกองทนุให้เป็นไปตามทรีะบุไว้ในโครงการทีได้รับอนมุตัิข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ พระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจบุัน

และทีแก้ไขเพมิเติม 

2. นําเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือหาดอกผลโดยวิธีอืนและซอื ขาย ซือลด ขายลด ไถ่ถอนจําหน่าย 

สงัโอน รับโอน เปลียนแปลงเพิมเติมหลักทรัพย์หรือฝาก ถอนทรัพย์สินทีลงทุนไว้นนั โดยลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ

กฎหมาย วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของโครงการ ทงัน ีโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั 

3. จดัให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทนุไว้กบัผู้ดูแลผลประโยชน์ 

4. สงัผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาค่าหลกัทรัพย์ 

5. จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอืนใดให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน และกองทุนให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนตามทีกําหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้ สงัซือ หรือผู้ถือ

หน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

6. เบิกจ่ายเงินของกองทนุสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทนุภายใต้หวัข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บ

จากผู้สงัซอืหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

7. เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจการทีกองทุนถือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอนือยู่เท่าทีจําเป็นเพือรักษาประโยชน์

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

8. ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดําเนินการให้มีการฟ้องร้องบังคบัคดีหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย 

ทงัน ีเพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

9. ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการดําเนินการตามข้อ “การรับชําระหนีเพือกองทนุรวมด้วยทรัพย์สินอนื” 

การจดัทําบญัชีและการรายงาน 

1. จดัทําบญัชีแสดงการลงทนุของกองทุนไว้โดยถกูต้องครบถ้วน 

2. จดัทํารายงานฐานะการลงทนุของกองทุนเป็นรายวนั และจดัส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุสินวนัทําการนนั 

3. จดัทํารายงานการซือขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือการลงทนุของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในทุกสินวนัทําการนนั 

4. คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ตามทีกําหนดในหัวข้อ 

“วิธีการคํานวณกําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทุน” 

5. จดัทําและจดัส่งรายงานตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

การขายและรับซือคืนหน่วยลงทนุและงานทะเบียนหน่วยลงทนุ 

1. จดัให้มีใบจองซือหน่วยลงทุน ใบคําสงัซือหน่วยลงทนุ หรือใบคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน ซงึมีลกัษณะเป็นไปตามทีกฎหมาย 

ก.ล.ต. กําหนด 

2. ขายและรับซอืคืนหน่วยลงทนุตามวิธีทีระบใุนโครงการและหนงัสือชีชวน 

3. จดัสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการทีกําหนดไว้ในข้อ “การจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สงัซอืหน่วยลงทุน” และ “การจดัสรรเงินให้แก่

ผู้สงัขายคืนหน่วยลงทนุ” 

4. ดําเนินการจดัสรรจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนทีจะรับซือคืนจากผู้ ถือหน่วยลงทุนตามส่วนตามหัวข้อ “การเลือนกําหนดการ

ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทนุตามคําสังซือ หรือคําสงัขายคืน

หน่วยลงทนุ” หรือ “การชําระค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงนิ” 
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5. ดําเนินการยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุทีรับซอืคืนซงึได้รับการจดัสรรเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุแล้วในวนัทําการถดัจากวนัที

บริษัทจดัการทําการซือขายหน่วยลงทุนจํานวนนนั 

6. จดัให้มีและเก็บรักษาไว้ซงึทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

7. เปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือหรือสงัซือหน่วยลงทนุ 

8. จดัให้มีรายงานข้อมลูของกองทนุตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

9. ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในกรณีทีจะดําเนินการตาม “การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทนุตามคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ” 

การแต่งตงับุคคลอืน 

1. จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ซึงมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและ

แต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์อืนตามเงอืนไขการเปลียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ทงัน ีโดยได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก่อน 

2. แต่งตงัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนภายใต้หลกัเกณฑ์เงือนไขและวิธีการทีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

3. แต่งตงัผู้สอบบญัชีของกองทนุทีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้ความ

เห็นชอบผู้สอบบญัชี 

4. แต่งตงัหรือดําเนินการเป็นนายทะเบียนเองตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

5. แต่งตงัผู้ชาํระบญัชีของกองทนุเมือยตุิหรือเลิกกองทนุ 

6. แต่งตงัหรือถอดถอนทีปรึกษา 

การปฏิบติังานหรือการดําเนินการอืนๆ ตามสิทธิและหน้าทีอืนใดตามทีกฎหมายกําหนด 

1. กระทํานิติกรรมหรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึงบริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย 

2. ปฏิบตัิการอืนๆ เพือให้บรรลซุึงวตัถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต

หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทงัน ีจะต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 

3. ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าทีอืนใดตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าทีปฏิบตัิตามข้อผูกพนั โครงการจดัการกองทนุ กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสงัทอีอกโดยอาศยัอํานาจตลาดหลกัทรัพย์แห่งกฎหมายดงักล่าว ทงันีในกรณีทีข้อกําหนดในข้อผกูพนั

หรือโครงการจัดการกองทนุรวมขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสงัดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุน

ได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสงันนั ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทุน ได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อผกูพนั

หรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว 

เงอืนไขการเปลียนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีทีมีการเปลียนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสงัของสํานักงาน หรือโดยเหตุอืนใดตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องดําเนินการตามทีจําเป็นเพอืให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่

เข้าทําหน้าทตี่อไปได้ซึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่ 

 

2. ผู้ ดูแลผลประโยชน์ : 

ชอื : ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

ทีอยู่ : เลขที 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
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สิทธิ หน้าท ีและความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

1. ได้ค่าตอบแทนจากกองทุนสําหรับการทําหน้าทีเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์ 

2. บอกเลิกสญัญาแต่งตงัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในสัญญาดงักล่าว 

หน้าทีของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

1. ดูแลให้บริษัทจดัการปฏิบัติตามหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีระบุไว้ในโครงการ ข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ

บริษัทจัดการพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ปัจจบุนัและที แก้ไขเพมิเติม โดยเคร่งครัด 

2. ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ ทีบริษัทจดัการประสงคจ์ะลงทนุใน หรือมี

ไว้ซึงหลักทรัพย์นัน บริษัทจัดการยินยอมให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะทําสัญญาแต่งตังผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึงมี

หลกัเกณฑ์ทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เป็นตวัแทนในการทําหน้าทีฝากหลกัทรัพย์เพือรับฝากทรัพย์สิน

ของกองทนุรวม (ถ้ามี) โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตงัตวัแทนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบก่อนทีจะนําทรัพย์สิน

ของกองทนุไปเก็บรักษาไว้ทีตวัแทนนนัด้วย 

3. รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนทีบริษัทจดัการได้คํานวณไว้แล้ว

ตามทกีําหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทุน

และราคาหน่วยลงทนุ” เมือเห็นว่าถูกต้องแล้ว 

4. จ่ายเงินเป็นยอดรวมเพือคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามคําสงัของผู้ชาํระบญัชี 

5. โอนเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเพือเข้าบญัชีกองทนุ ตามคําสงัของบริษัทจดัการ 

6. แจ้งให้บริษัทจดัการทราบหากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ คําสัง หรือข้อบังคบัอนืใดทีออกตาม

กฎหมายก.ล.ต. 

7. ดําเนินการฟ้องร้องบังคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าทีของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจาก

บริษัทจดัการ ทงัน ีเพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทงัปวง หรือเมอืได้รับคําสงัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8. ให้ความเห็นชอบในกรณีทีบริษัทจดัการจะดําเนินการตามหวัข้อ “การเลือนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การรับชําระหนี

เพอืกองทุนด้วยทรัพย์สินอืน” 

9. รับรองผลการนบัมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามทีได้รับเอกสารหลกัฐานเกียวกบัการขอมติและการนับมติจากบริษัทจดัการ 

ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนหน่วยลงทุนทงัหมดของผู้ ถือหน่วย

ลงทุนซงึเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจํานวนหน่วยลงทุนทงัหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึงส่งหนงัสือ

แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แก้ไขเพิมเติมโครงการ และปรากฎว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 

55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ของจํานวนหน่วยลงทนุทงัหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซงึเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หรือของจํานวนหน่วยลงทนุทังหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซงึส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

10. รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนและดูแลตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และในพระราชบัญญัติฉบับแก้ไข ในกรณีทีผู้ ชําระบัญชี

กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายงานให้

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้โดยไม่ชกัช้า 

11. ดําเนินการรับหรือจ่ายเงินจากบญัชีของกองทนุ ตามคําสงัเป็นลายลกัษณ์อกัษรของบริษัทจดัการ 
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12. ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องอนุญาตให้บริษัทจัดการ หรือผู้สอบบัญชีของกองทุนทําการตรวจสอบบัญชีหลักทรัพย์บัญชี

กองทุน และเอกสารหลกัฐานอืนของกองทุนได้ภายในเวลาทําการปกติของผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าว

ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วนัทําการ 

13. ในกรณีทีผู้สอบบัญชีของกองทุน หรือผู้ สอบบัญชีของผู้ ดูแลผลประโยชน์หรือผู้ สอบบัญชีอิสระ หรือผู้ ชําระบัญชีของ

กองทุน หรือหน่วยงานผู้มีอํานาจควบคุมผู้ดูแลผลประโยชน์ขอคําชีแจง ไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตามเกียวกับ

การกระทําการใดๆ ทีมีผลกระทบต่อบญัชีหลกัทรัพย์หรือบัญชีของกองทนุ หรือเรืองอนืใดเกียวกับกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์

ต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบโดยทนัทีและจะต้องทํารายงานเกียวกับคําขอดงักล่าวพร้อมรายงานขนัตอนการปฏิบตัิทีผู้ดูแล

ผลประโยชน์ได้กระทําไปแล้ว หรือทีจะกระทําต่อไปให้บริษัทจดัการทราบโดยไม่ชกัช้า 

14. หน้าทีอนืใดทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

หน้าทีในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน 

1. รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์

และทรัพย์สินของบุคคลอืนใดทีผู้ดูแลผลประโยชน์ดแูลรักษาอยู่จนกว่าจะเลิกกองทนุหรือสินสดุการทําหน้าที ผู้ดแูลผลประโยชน์

ตามสญัญาแต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมทงัดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามที ระบไุว้ในโครงการและใน

หนงัสือชชีวนของกองทนุโดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภยัทีผู้ดูแลผลประโยชน์บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จํากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือตกลงเป็นอย่างอืน และหากมีการเปลียนแปลงสถานทีเก็บ

รักษาทรัพย์สิน ต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบทนัที 

2.  ดแูล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทนุ เพือผลประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น การรับเงินปันผล 

การรับดอกเบียและหรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อืนใดทีกองทุนพึงจะได้รับ รวมทงัดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินันๆ 

ตามคําสงัของบริษัทจัดการ รวมทงัแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความจําเป็นทีต้องป้องกันการเสียสิทธิทีมีอยู่หรือ

เกียวข้องกบัหลกัทรัพย์นนัๆ 

หน้าทีเกียวกบัการดําเนินการเกียวกบัหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีกองทุนลงทนุ 

1. ส่งมอบ รับมอบ สงัซอืตามสิทธิจําหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน ตลอดจนชาํระและรับชําระราคาหลกัทรัพย์

ตามคําสงัของบริษัทจดัการ โดยตรวจสอบความสมบรูณ์ความถกูต้องครบถ้วนของหลกัทรัพย์และทรัพย์สินก่อนดําเนินการ 

2. จดัทํารายงานดงัต่อไปนี เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือส่งทางสืออิเล็กทรอนิกส์อืนใดทีได้ตกลงร่วมกนั ส่งให้บริษัทจดัการ 

ก. รายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทนุเป็นรายวนั 

ข. รายงานรายละเอียดการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนทีรับฝากไว้ 

ค. จดัทําบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุรวมทีรับฝากไว้ 

ง. รายงานเกียวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลกัทรัพย์และตามสถานภาพของหลกัทรัพย์พร้อมทังคํานวณ

ดอกเบียค้างรับ (ถ้ามี) เป็นรายวนั 

จ. รายงานเจ้าหนี ซือหลักทรัพย์และลกูหนี ค่าขายหลกัทรัพย์เป็นรายวนั 

ฉ. รายงานอืนๆ ทีเกียวกับบญัชีหลกัทรัพย์และบญัชีเงินฝากของกองทนุ ตามทีตกลงร่วมกนั 

3. รายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบติัตามหน้าทีตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทงันี ภายใน 5 วนันบัแต่วนัทีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึง

เหตกุารณ์ดงักล่าว 
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ความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายในการรับฝากทรัพย์สิน ซึงพิสจูน์ได้ชดัเจนว่าเกิดขึนจากการกระทําหรืองด

เว้นกระทําการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ของผู้ดูแลผลประโยชน์พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลใดทีทํางานให้แก่

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

และตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซงึรวมถึงหน้าทีดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

และเมือมีการเปลียนแปลงผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีดําเนินการตามทีจําเป็น เพือให้ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์รายใหม่ สามารถปฏิบตัิหน้าทีต่อไปได้ ซงึการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชือในหนังสือเพือรับรอง

ความถกูต้อง และครบถ้วนของสิงทส่ีงมอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีทีผู้ดแูลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบติัหน้าทีในการดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทงัปวงได้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่าการกระทํานันจะ

เป็นไปเพือประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อืน เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าทีเป็น

ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะทีเป็นธรรม และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง

เพยีงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุทีได้ทราบข้อมลูดงักล่าวมิได้แสดงการคดัค้าน 

ในกรณีทีการดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ดําเนินการขอมติให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

มีอาํนาจดําเนินการตามทีจําเป็น เพือขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 

เงอืนไขการเปลียนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงือนไขดังต่อไปนี ทงันี โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก่อน 

(1) เมอืบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาจดัตงัผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึง

ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั หรือตามกําหนดเวลาทีทงัสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกนั 

(2) ในกรณีทีบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบทีได้ตกลงไว้ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ

บริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาจดัตงัผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ไม่น้อยกว่า 30 วนั 

(3) ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอืนใดและบริษัทจดัการ

และผู้ ดูแลผลประโยชน์ทงัสองฝ่ายไม่สามารถตกลงทีจะแก้ไขเปลียนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศ

ดงักล่าว ทงัน ีเนืองจากการเปลียนแปลงดงักล่าวมีผลเป็นการเพิมภาระหน้าทีแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่

ประสงค์จะรับหน้าทีดงักล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัท

จดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

(4) ในกรณีทีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมมีติโดยเสียงข้างมากซงึคดิตามจาํนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึงหนงึของจาํนวนหนว่ยลงทนุที

ขายได้แล้วทงัหมดของโครงการเรียกร้องให้มีการเปลียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(5) ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมลูต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอืนทีเกียวข้องกับกองทนุไปเปิดเผย 

หรือใช้ในทางทีก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการ
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สามารถบอกเลิกสญัญาจดัตงัผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทงัน ีการบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อักษร

ไม่น้อยกว่า 15 วนั 

(6) ในกรณีทีผู้ ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรืองคุณสมบัติของผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที

บริษัทจดัการตรวจพบเองหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. จะสังการเป็นอย่างอืน และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน 

นบัแต่วนัทีได้แก้ไขเสร็จสิน หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด บริษัทจดัการจะขออนุญาต

เปลียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นบัแต่วนัทคีรบกําหนดเวลาให้แก้ไขเมือได้รับ

อนุญาตแล้วบริษัทจดัการจะแต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์อืนแทนโดยพลนั 

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนทีไม่เข้าข้อยกเว้นให้

กระทําได้หากเป็นกรณีทีมีนัยสําคญัและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา

แต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 

สถานทีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ทอียู่ : ฝ่ายบริการธุรกจิหลกัทรัพย์ (ธล.) ชนั 19  

สํานกังานเลขที 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ  แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140  

โทรศพัท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7  

และ/หรือทีบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และ/หรือทีธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน

ในต่างประเทศทีอาจแต่งตงัเพมิเติมในอนาคต 

 

3. นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : 

ชอื : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุแอสเซท พลสั จํากัด 

ทีอยู่ : ชนั 17 อาคารสาธรซิตี เลขที 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2672-1000 โทรสาร 0-2286-4473 

 

4. ผู้จัดจาํหน่าย : - 

 

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

 

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

 

7. ทปีรึกษาการลงทุน : - 

 

8. ทปีรึกษากองทุน : - 

 

9. ผู้ประกัน : - 
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10. ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : - 

 

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

 

12. Prime Broker : - 

 

13. สทิธิ หน้าท ีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน: 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการมีข้อผูกพนัทีจะต้องรับซอืคืนหน่วยลงทุนจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ เมือผู้ ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่

บริษัทจดัการผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวนัทําการรับซือคืนตามราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ซึง

คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมูลค่าหน่วยลงทุน และ

ราคาหน่วยลงทุน” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีทีบริษัทจดัการดําเนินการ ตามทีกําหนดไว้ใน

หวัข้อ “การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน

ตามคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ” 

สิทธิในการรับเงนิปันผล : ไม่ม ี

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ภายใต้ เงอืนไข "ข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ" 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ 

(ก) ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายืนคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองทีผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนหรือสํานกังานนายทะเบียน

หน่วยลงทนุ ในกรณีทีผู้ รับโอนไม่ได้เป็นผู้ ใช้บริการกองทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชี

กองทนุและยืนต่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

(ข) ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครัง ณ วนัทียืนคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

(ค) หลงัจากทีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนแล้ว ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนหรือนายทะเบียน

หน่วยลงทนุจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกํากบัภาษีพร้อมหลกัฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 

(ง) การโอนหน่วยลงทุน ดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบนัทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอน

หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนัทผีู้สนบัสนุนการขายหรือรับซอืคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ได้รับคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

(จ) การโอนหน่วยลงทนุและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดําเนินการเป็นอย่างอืนในกรณีพิเศษเพือประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน

เป็นหลกั ตามทบีริษัทจดัการเห็นสมควร ทงัน ีภายใต้เงอืนไขทีระบุในข้อ “การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ย” 

ทงัน ีสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึนต่อเมอืนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ทีจะไม่เสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ทีมีหนังสือเดินทาง

ประเทศสหรัฐหรือผู้ทีมีถินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ

บคุคลดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซงึจดัให้มีขึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิทีจะ
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ปฏิเสธหรือระงบัการสงัซือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนที เป็นบุคคล

อเมริกนั (US person) ดงัทกีล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

ทงันี เพือประโยชน์สงูสดุของการบริหารจดัการกองทนุการับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของ

บริษัทจัดการแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะรับ/ปฎิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่

บคุคลใดก็ได้ 

สิทธิในการลงมติเพือแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพือทําการแก้ไขเพิมเตมิโครงการหรือวิธีจดัการ โดยบริษัทจดัการจะทําการแก้ไขเพิมเติมโครงการ

และข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการต่อเมือได้รับมตจิากผู้ถือหน่วยลงทนุโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ

จํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุน

ทงัหมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซงึส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนตามทีบริษัทจดัการกําหนด 

ทงัน ีเป็นไปภายใต้หวัข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ทีเป็นเจ้าของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชอืผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) ต้อง

ไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนทีเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด เว้นแต่เป็นกรณี กองทนุรวมที

มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่ 

สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมือเลิกโครงการ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิทีจะได้รับเงินคืนเมือโครงการสินสดุลง โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ชําระบญัชีทีสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชาํระบญัชี โดยจะได้ดําเนินการให้มีการจําหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ชําระภาระหนีสินและแจกจ่ายเงนิคืน

ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการทีระบุไว้ในหวัข้อ “การชําระบญัชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลียคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน

เมอืเลิกโครงการ” 

สิทธิประโยชน์อืนๆ : 

1. สิทธิในการได้รับชําระค่าซือหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงนิ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซือคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงินได้ในกรณีทีกองทนุไม่สามารถ

ชําระค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามทีกําหนดไว้ภายใต้หวัข้อ “การชําระค่าซือหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์

หรือทรัพย์สินอนืแทนเงิน” 

2. สิทธิในการเปลียนแปลงข้อมลูในบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนทปีระสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลียนแปลงข้อมลูทีได้แจ้งไว้เมือเปิดบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องกรอกใบคําขอเปลียนแปลง

ข้อมลูและยืนให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพือแก้ไขข้อมลูโดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องยืนเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพือให้

นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขข้อมลูในบัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุนต่อไป โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมทีจะปฏิบัติ

ตามเงอืนไขทีกําหนดในใบคําขอเปลียนแปลงข้อมลู 

3. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย ทงันี นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจํานํา

ให้แก่ผู้ รับจํานําทีเป็นสถาบนัการเงินเท่านนั 
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รายละเอยีดเพิมเติม : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความรับผิดจํากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทนุทียงัส่งใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 

การทีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่า

ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวยอมรับทีจะผูกพนัตามข้อกําหนดในข้อผกูพนัซึงลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทีได้รับการแต่งตงัจาก

บริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน

ของกองทนุรวมทีตนถือ ทงันี ในกรณีทมีีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทนุชนิดนนัๆ ด้วย 

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : 

- ใบหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

 

เงอืนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

14.1. เมือบริษัทจดัการได้รับใบคําขอเปิดบญัชี และใบคําสงัซือหน่วยลงทนุของกองทุนพร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบตามที

กําหนดแล้วบริษัทจดัการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชี และหรือสําเนาใบคําสังซือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซือหน่วยลงทุนหรือผู้

ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานในการเปิดบัญชี และการซือหน่วยลงทนุ 

14.2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบนัทึกรายละเอียดของผู้ เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชี 

14.3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชอืผู้จองซือหรือผู้สงัซอืหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุต่อเมือบริษัทจดัการได้รับชําระค่า

ซือหน่วยลงทนุแล้ว และผู้จองซือหรือผู้สงัซอืหน่วยลงทนุนนัได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว 

14.4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครังทีมีการขาย

หรือรับซือคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน ในกรณีทีเป็นการขายหน่วยลงทนุในการเสนอขายครังแรกบริษัทจดัการ

โดยนายทะเบียนจะดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ ภายใน 15 วันทําการ นบัตงัแต่วันสินสุด

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก และในกรณีทีบริษัทจดัการขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอ

ขายครังแรก บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 

วันทําการนบัตงัแต่วนัถดัจากวนัททีําการรับซือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 

14.5 บริษัทจดัการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุน ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัท

จดัการออกใบหน่วยลงทุน เพือนําไปใช้เป็นหลกัประกันในการขอสินเชอืจากสถาบนัการเงิน หรือกรณีพิเศษอืนๆ ทงันี ในการออก

ใบหน่วยลงทนุทกุกรณีจะกระทําเมือบริษัทจดัการเห็นสมควรเท่านนั โดยมีขนัตอนดงันี 

1. ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ ซึงขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

2. ยืนใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมมนการออกใบหน่วยลงทนุแก่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

3. นายทะเบียนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามจํานวน

หน่วยลงทุนทีผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอสําหรับกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอมากกว่า
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จํานวนหน่วยลงทุนทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุน

ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าทีปรากฏอยู่ในรายการทีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

4. ใบหน่วยลงทุนทีบริษัทจดัการออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึงจะระบุ

ชือผู้ถือหน่วยลงทุน และมีลายมือชือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทจดัการและประทบัตราสําคญั หรือลายมือชือ

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอืนใดตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. จะอนุญาตให้ทําได้จึงจะถือว่าใบ

หน่วยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัทําหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ เพือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้

อ้างองิต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอืนได้ 

ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทนุจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุบริษัทจดัการกองทนุรวมต้องจดัทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

 

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน: ไม่ม ี

 

16. วธิีการชําระเงนิหรือทรัพย์สินอนืให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ: 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอืนแทนบริษัทจดัการจะกําหนดขนัตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

เป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอนืแทนเงิน โดยขนัตอนทีกําหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมทุกราย 

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีปรากฏชือตาม

ทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีกําหนดเท่านนั 

 

17. การจัดทาํทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน: 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ทีจะไม่เสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ทีมีหนังสือเดินทาง

ประเทศสหรัฐหรือผู้ทีมีถินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ

บคุคลดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซงึจดัให้มีขึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิทีจะ

ปฏเิสธหรือระงบัการสงัซือ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนทีเป็นบุคคลอเมริกัน 

(US person) ดงัทกีล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทีออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอืน รวมทงัการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใดๆ 

แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีปรากฏรายชือในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพนัหรือตามกฎหมาย

แล้ว ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอาํนาจหน้าทีแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเสนอขายต่อผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสงู ตามทีกําหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เว้นแต่

เป็นการโอนทางมรดก 
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(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุน

จะทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ ตามทีกําหนด ในโครงการจดัการกองทนุรวม เว้นแต่

เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดงันี 

1. หน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวม

หุ้ นระยะยาวทีจดัตงัขึนก่อนวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือการเลียงชีพ  

3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทนุของกองทุน 

ข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทนุ และข้อจาํกดัในการใช้สทิธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทุนรวม บริษัทจดัการ

กองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทนุรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน

ชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่ 

หลกัเกณฑ์และวิธกีารในการขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดทีโครงการจดัการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการ

กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนทีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงเห็นชอบให้

ดําเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุทีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินนัเสียไป 

ในกรณีทีเป็นการขอมติเพือแก้ไขข้อผูกพนัในเรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัสําคญั ต้องได้รับมติพิเศษ

ของผู้ ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนหน่วยลงทุนทงัหมดของผู้ถือ

หน่วยลงทุน ซึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึงส่ง

หนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

เว้นแต่กรณีทีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

เกียวกับการขอมติ ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีกําหนดไว้ในข้อผูกพนั หรือทีกําหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที

กําหนดในประกาศนีแล้วให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิมเติมดงัต่อไปนีด้วย 

(1) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่

เท่ากนั ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ มติ

พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ 

จํานวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดทีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

วิธีการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพมิเติมส่วนใดส่วนหนึงของข้อผกูพนัทีเป็นไปตามวิธีการทีกําหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระสําคญัทีเป็นไปตามและ

ไม่ขดัหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ทีออกโดยอาศยัอํานาจของ

กฎหมายดงักล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพนัส่วนทีแก้ไขเพิมเติมนนัมีผลผกูพนัคู่สญัญา 
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การแก้ไขเพิมเติมข้อผกูพนัในเรืองทกีระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญัต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ทงัน ีเรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ให้รวมถึง 

(ก) ข้อกําหนดเกียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

(ข) ข้อกําหนดเกียวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ ที ทน. 19/2554 

(ค) ข้อกําหนดเกียวกบัการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอนื  

(ง) ข้อกําหนดเกียวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี

ประกนั และข้อกําหนดเกียวกบัการแก้ไขเพิมเติมสญัญาประกนัในเรืองใดๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน์ 

(จ) เรืองทผีู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 

การแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง

ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิมเติมข้อผกูพันให้มีสาระสําคญัสอดคล้องกับโครงการจดัการกองทนุรวมทีแก้ไขเพิมเติมโดยได้รับมติโดย

เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน แล้วแต่กรณี หรือ 

(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิมเติมข้อผกูพนันนัเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 

การแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพนัไม่ว่ากรณีใดต้องกระทําเป็นหนงัสือลงลายมือชือโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทจดัการ

กองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทงัประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)  

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ทีทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพือให้ผู้ ถือหน่วย

ลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทังจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันพร้อมทงัเหตุผลและความจําเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

พร้อมกบัการส่งรายงานประจําปีของกองทนุรวม 

 

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ม ี

 

19. การเลกิกองทนุรวม: 

เงอืนไขในการเลิกกองทนุ : 

19.1 เมอืครบอายโุครงการ 

19.2 หากปรากฏว่ากองทนุเปิดใดมีมลูค่าหน่วยลงทนุหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดงันี 

(1) จํานวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวนัทาํการใด 

(2) กรณีทีมีการขายคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึงดงัน ี

 (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด  

 (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซือขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 

2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด ทงันี กรณีทีเป็นกองทุนรวมทีมีกําหนดระยะเวลาการรับซือคืนหน่วยลงทุน

เป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึง

กองทนุรวมเปิดให้รับซือคืนหน่วยลงทนุเท่านนั 

 ความใน (2) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมทีบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและ

สมเหตสุมผลว่าการเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุทีเหลืออยู่เนืองจากกองทนุรวมยงัคงมีทรัพย์สินคงเหลือ

ทมีีคณุภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุทีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนัน 
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(3) กรณีทีปรากฏข้อเท็จจริงซงึบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้วมีความเชือโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่าจะมีการขายคืน

หน่วยลงทนุตาม (2) และการเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  

 ความใน (2) และ (3) มิให้นาํมาใช้บงัคบักบักองทนุรวมดงัต่อไปน ี

 (ก) กองทุนรวมตลาดเงิน 

 (ข) กองทนุรวมดชัน ี

 (ค) กองทนุรวมอีทีเอฟ 

 (ง) กองทุนรวมหน่วยลงทนุ 

 (จ) กองทนุรวมฟีดเดอร์ 

(4) มลูค่าหนว่ยลงทนุทีขายได้แล้วทงัหมดโดยคํานวณตามมลูคา่ทีตราไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทใน

วันทําการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนนั 

19.3 เมือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สงัให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีทีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา

การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตามหน้าทีของตน 

19.4 เมอืได้รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนหน่วยลงทนุ

ทงัหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ถือ

หน่วยลงทนุซงึส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

19.5 สํานกังานจะเพิกถอนการอนุมตัิให้จดัตังและจดัการกองทุนรวม ในกรณีทีมีเหตุอนัควรสงสยัว่าอาจมีการจดัตังกองทุน

รวมเพือผู้ ลงทุนทัวไปเพือการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพือเป็น

เครืองมือในการบริหารจดัการทรพัย์สินหรือธุรกิจของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใด และสํานกังานได้ดําเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการ

กองทุนรวมหรือบุคคลทีเกียวข้องทําการชีแจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึงในกรณีทีไม่มีการชีแจง หรือชีแจง

แล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทําให้เชือได้ว่าการจัดตงักองทุนรวมเป็นการจดัตังกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทวัไปอย่างแท้จริง และ

สํานกังานสังให้บริษัทจดัการกองทนุรวมทําการแก้ไข หรือดําเนินการใดๆ และบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ

ตามทสํีานกังานสงัได้ หรือดําเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทําให้กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพือผู้ลงทนุทวัไปอย่างแท้จริง 

การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เมือเลิกกองทุนรวม : 

1. ในกรณีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอืนทีทราบกําหนดการเลิก

ล่วงหน้าการเลิกโครงการเนืองจากครบกําหนดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี เว้นแต่สํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน 

การดาํเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 

1.1 แจ้งให้ผู้ทเีกียวข้องทราบ 

1.1.1 แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

1.1.2 แจ้งสํานกังานผ่านระบบทจีดัไว้บนเว็บไซต์ของสํานกังาน 

1.1.3 แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ในกรณีทหีน่วยของกองทนุนนัเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

≥ 5 วนัทําการ 

ก่อนวนัเลิกกองทนุ 

1.2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ ถือหน่วยและผู้ลงทนุทวัไปทราบเรืองดงักลา่ว  ≥ 5 วนัทําการ 

ก่อนวนัเลิกกองทนุ 

1.3 จําหน่ายทรัพย์สินทีเหลืออยูข่องกองทนุเพือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสญัญาใช้เงินทีมกํีาหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมือทวงถาม 

ให้เสร็จสินก่อนวนัเลิก

กองทนุ 

 



 

กองทุนเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหน ีเดลี พลสั  15 

2. ในกรณีการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเพราะเหตตุามข้อ 19.2 บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนีเพือเลิกกองทนุเปิด

ดงักล่าว เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน 

 

(1) ยตุิการรับคําสงัซือและคําสงัขายคืนหน่วยตงัแต่วนัทีเกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ 

(2) แจ้งให้ผู้ทเีกียวข้องทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัทเีกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ โดยวิธีการดงัน ี

(2.1) แจ้งผู้ถอืหน่วยทีมีชอือยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ทมีีหลกัฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้  

(2.2) แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์  

(2.3) แจ้งสํานกังานผ่านระบบทจีดัไว้บนเว็บไซต์ของสํานกังาน 

(3) จําหน่ายทรัพย์สินทีเหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัทีเกิดเหตุให้เลิกกองทุนเพอืรวบรวมเงินเท่าที

สามารถกระทําได้เพอืชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ ถือหน่วยโดยอตัโนมติั  

(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินทีรวบรวมได้ตามข้อ 3 ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วนัทําการนบัแต่วนัทีเกิดเหตุให้

เลิกกองทนุ และเมือได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทนุเปิดนนั  

ในกรณีทีมลูค่าหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทงัหมดโดยคํานวณตามมลูค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดใดลดลงเหลือ

น้อยกว่า 50 ล้านบาทในวนัทําการใด หากบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนันบริษัทจดัการจะดําเนินการ ตาม 1 ถึง 4 

 

20. การชําระบัญชีเมอืเลิกกองทุน: 

บริษัทจัดการจะจดัให้มีการชําระบญัชี โดยจะแต่งตงัผู้ชําระบัญชีทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพือทํา

หน้าทีรวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินทีคงเหลือจากการชําระหนีสินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมทังทําการ

อย่างอืนตามแต่จําเป็นเพือชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน

รวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าทีคงเหลืออยู่ตามสัดส่วน

จํานวนหน่วยลงทนุทีผู้ถือหน่วยลงทนุถืออยู่ตามหลกัฐานทีปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงการ 

เมอืได้ชําระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สิน

ดงักล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทแีนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็น

ส่วนหนึงของข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจดัการกองทนุรวม 


