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1. ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ยโุรป โกรท 

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Asset Plus Europe Growth Fund 

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUG 

ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด  

ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :  
(1) ในกรณีกองทุนอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทุนและ
ยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน และจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจดัสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุตามข้อก าหนดในเร่ืองการคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
(2) ในกรณีภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิจะไม่น ากองทรัพย์สินไป
จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หากปรากฏว่าจ านวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้กองทนุ
ได้อย่างเหมาะสมและ/หรือไม่สามารถสรรหาตราสารหรือกองทนุรวมต่างประเทศใดๆ ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หรือนโยบาย
การลงทนุของกองทนุได้และ/หรือเหตกุารณ์อื่นใด อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่เก่ียวข้องกับ
การลงทุน การเปล่ียนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ หรือเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปล่ียน
เงินตราระหว่างต่างประเทศ หรือมีการจ ากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ และ/หรือมาตรการเก่ียวกับการส ารองเงินทุนใน
ประเทศซึง่อาจมีผลกระทบท าให้กองทนุไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลบัมาเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การลงทุนได้อย่างเหมาะสม และจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซือ้หน่ว ย
ลงทนุตามข้อก าหนดในเร่ืองการคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ลักษณะโครงการ : กองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย  

วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทนุให้กับนกัลงทุนทัว่ไปที่ต้องการน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
กบันโยบายการลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุจะมุ่งเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวโดยเฉล่ีย
ในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
 

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทนุ 

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : กองทนุรวมฟีดเดอร์ 
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund 
ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขาย : ไอร์แลนด์ ( IRELAND ) 

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ : ไม่ก าหนด 

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทนุรวมที่เน้นลงทนุแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 
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รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund 
(กองทุนหลกั) Class B - EUR Accumulation Shares โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลกัด้วยสกุลเงินยูโร (EUR) และกองทุนหลักจะ
น าเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินต่างๆ เช่น สวีดิชโครน (SEK) ปอนด์ (GBP) เป็นต้น ซึ่งกองทุนหลักบริหารจัดการโดย Baillie Gifford 
Worldwide Funds plc (“Company”) และเป็นกองทุนรวมที่จัดตัง้ตามระเบียบของ Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities (UCITS) ทัง้นี ้จะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉล่ียในรอบปี
บญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  

กองทนุหลกัมีการจ ากดัการขายคืนหน่วยลงทนุ โดยหากค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเกิน 10% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุหลกั กองทนุหลกัจะเล่ือนค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในส่วนที่เกิน 10% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั ไปเป็นวนั
ท าการซือ้ขายถดัไป ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุและไม่ได้มลูค่าหน่วยลงทนุ ในวนัท่ีส่งค าสัง่ขาย
คืนหรือค าสั่งการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกนัน้ รวมถึงอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้บางส่วนหรือทัง้หมด 

ในส่วนท่ีเหลือ กองทนุจะพิจารณาลงทนุในตราสารหนี ้และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงิน
ฝาก และ/หรือตราสารทนุ และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทนุกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทนุกองทุน
รวมโครงสร้างพืน้ฐาน และ/หรือหน่วยลงทนุกองทุนสินค้าโภคภณัฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มี
ลกัษณะท านองเดียวกันโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนดให้กองทุนลงทุนได้ ทัง้นี ้กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เก่ียวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศโดย
เฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ยโุรป โกรท อาจมีการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทนุ (Efficient Portfolio Management (EPM)) ทัง้เพื่อวตัถปุระสงค์ในการลงทุนหรือการป้องกนัความเส่ียง รวมถึงอาจท า
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี ้
ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) ตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารทนุท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities) อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจมีไว้ซึง่
ตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได้ (Non-investment Grade) ตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถือ (Unrated) หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities) ได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี ้
นัน้ได้รับจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Listed Securities) 
แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทนุลงทนุเท่านัน้ 

ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศในสภาวการณ์ปกติกองทุนจะท าการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
เกือบทัง้หมดในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดีในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ยกตวัอย่าง เช่น กรณีที่มีการเปล่ียนแปลง
นโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนตาม
ดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ เป็นต้น 

ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลา
ดงันีร้วมด้วยก็ได้ ทัง้นี ้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั 
1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 
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2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับค าสัง่ขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การโอนย้ายกองทนุจ านวนมากหรือเพื่อรอการลงทนุ ทัง้นี ้ต้องไม่เกินกว่า 10 วนัท าการ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุนหลักมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
ลงทุน หรือลักษณะส าคัญของกองทุน หรือการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลัก หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นใดที่ขดัต่อหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เป็นต้น และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลกัไม่
เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/หรือมีขนาดกองทุนลดต ่าลงอย่างมีนยัส าคญั และ/หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
หลักดังกล่าวได้อีกต่อไป บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะน าเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มี
นโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุนเปิด แอสเซทพลสั ยุโรป โกรท โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบ
จากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วและจะค านึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะรายงานให้ส านักงาน 
ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนด าเนินการดงักล่าวผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการ  

ทัง้นี ้ระหว่างการโอนย้ายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาด าเนินการครัง้เดียวหรือหลายครัง้ก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทนุอาจส่งผลให้ช่วงระยะเวลาดงักล่าวกองทนุอาจ
ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุ ตามที่ระบไุว้ในโครงการข้างต้น และจะยกเว้นไม่น า
เร่ืองอตัราส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุมา
บงัคบัใช้ระหว่างการด าเนินการดงักล่าว อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจดัการไม่สามารถลงทนุในกองทนุอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์ของโครงการ บริษัทจดัการอาจพิจารณาด าเนินการยกเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมได้ 

ในกรณีที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนอื่นที่กองทุนมีการลงทุนเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุหลกัและ/หรือกองทนุอื่นนัน้ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด  
(1) มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัและ/หรือกองทนุอื่น 
(2) ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัและ/หรือกองทนุอื่นลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดต่อกนั คิดเป็น
จ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัและ/หรือกองทนุอื่น 

เงื่อนไข : ในกรณีที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนอื่นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการด าเนินการ
ดงัต่อไปนี ้ 
(1) แจ้งเหตทุี่กองทนุหลกัและ/หรือกองทนุอื่นมมีลูค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีทีส่ดุ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้ส านกังานและผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีปรากฏเหต ุ 
(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีปรากฏเหต ุ 
(3) รายงานผลการด าเนินการให้ส านกังานทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  
(4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เก่ียวกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะด าเนินการให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการ
ด าเนินการดงักล่าวด้วย 

ทัง้นี ้ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านกังาน 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคตเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund 
of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนโดยตรง หรือสามารถกลบัมากองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ท าให้ระดบั
ความเส่ียงของการลงทนุ (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุ
ของผู้ ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการด าเนินการ
เปล่ียนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

• สรุปข้อมูลส าคัญของ Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund (กองทุนหลัก)  
(แหล่งที่มาของข้อมลู : PROSPECTUS DATED 17 July 2020) 
ชื่อกองทนุ Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund 
ชนิดหน่วยลงทนุ  Class B-EUR Accumulation Shares 
สกลุเงิน ยโูร (EUR) 
วนัจดัตัง้ Class 20 มีนาคม 2013 
ประเทศที่จดทะเบียน ไอร์แลนด์ (lreland)  
บริษัทจดัการลงทนุ Baillie Gifford Worldwide Funds plc 
ISIN Code IE00B9103N50 
Bloomberg Ticker BGWPEBA ID 
วตัถปุระสงค์การลงทนุ กองทนุมีวตัถปุระสงค์การลงทนุโดยการหาผลตอบแทนสงูสดุผ่านการลงทนุในตราสารทุนที่

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ สามารถซือ้ขาย และจดัสรร ในตลาดหลกัทรัพย์ที่อยู่ภายใต้
การก ากบัดแูลในประเทศที่ตัง้อยู่ในทวีปยโุรป 

นโยบายการลงทนุ กองทุนจะลงทุนในพอร์ทการลงทุนที่หลากหลายในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ สามารถซือ้ขายและจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลใน
ประเทศที่ตัง้อยู่ในทวีปยุโรป และอาจมีการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์นอกประเทศที่ตัง้อยู่ในทวีปยุโรป แต่มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากทวีปยุโรป 
หรือมีทรัพย์สินส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในทวีปยุโรป ตราสารทุนที่กองทุนจะลงทุนประกอบด้วย หุ้น
สามัญและหลักทรัพย์ที่โอนสิทธิได้ เช่น หุ้นกู้ แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิชนิด
แปลงสภาพได้ ใบส าคัญแสดงสิทธิ (Warrant) สิทธิจองหุ้น กองทุนมิได้เจาะจงลงทุนตาม
ขนาดมลูค่าตลาด (Market Capitalization) และตามหมวดอุตสาหกรรม (Industry Sector) ใด
เป็นการเฉพาะ 
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนในระยะยาวโดยมุ่งหวงัให้มีผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินทุน
และเงินปันผล 
การลงทุนจะคดัเลือกตามดุลยพินิจของทีมผู้บริหารการลงทุนของกองทุน โดยอาศยัข้อมูล
การวิเคราะห์ของทีมตนเองและทีมการลงทนุอื่นของ Baillie Gifford. 
กองทุนอาจลงทุนในตลาดเกิดใหม่ได้ไม่เกิน 20% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยจะไม่ลงทุน
ในตราสารทุนท่ีจดทะเบียน ซือ้ขายและจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์รัสเซีย แต่อาจจะได้มาซึง่
ตราสารทุนท่ีผู้ออกอยู่ในประเทศรัสเซียแต่มีการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ซือ้ขายและ
จดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์นอกประเทศรัสเซีย 
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กองทุนลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในหน่วยลงทุนหรือหน่วย CIS รวมถึง
กองทนุ ETF ทัง้นี ้หน่วย CIS ที่จะลงทนุจะต้องมีวตัถปุระสงค์การลงทุนและนโยบายการลงทุน
ที่คล้ายคลงึกนักบักองทนุ 
กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับสกุลเงินเพื่อลดความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปล่ียน โดยมีวตัุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 
ภายใต้หวัข้อ “Investment Techniques and Instruments” 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) MSCI Europe Index 

• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก 
Management Fee  0.55% ต่อปี 

Administrator's Fee  0.04% ต่อปี 
Depositary's Fees  0.515% ต่อปี 
Ongoing Charge 0.65% ต่อปี 

ทัง้นี ้หากกองทนุหลกัมีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ และจะปรับปรุงข้อมลูดงักล่าวในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส าคญั 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุ รวมถึงอาจเปล่ียนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกลุเงินอื่น
ใดนอกเหนือจากสกุลเงินยูโร (EUR) หรือเปล่ียนแปลงการซือ้ขายในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงและรายละเอียดที่เก่ียวข้องผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงหรือก่อนท าการลงทนุดงักล่าว 

หมายเหตุ : 
สรุปข้อมลูส าคญัของกองทุนหลกั ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดงักล่าว ได้ถูกคดัเลือกมาเฉพาะส่วนที่ส าคญัและแปลมาจาก
ต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันัน้ ในกรณีที่มีความแตกตา่งหรือไม่สอดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือเอาต้นฉบบัภาษาองักฤษ
ของกองทนุหลกัเป็นเกณฑ์ ผู้ลงทนุควรศกึษารายละเอียดของกองทนุหลกัก่อนการตดัสินใจลงทนุ 
 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนเงนิทุนโครงการ 

จ านวนเงนิทุนโครงการเร่ิมต้น : 1,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิ่มเงนิทุนโครงการ : มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงนิทุน : เป็น
จ านวนร้อยละ 15.0 ของจ านวนเงินทนุโครงการ 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 100,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 
1. ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการ
ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) ทัง้นี ้หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวน
เงินทนุของโครงการแต่ไม่เต็มจ านวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุของโครงการ (green shoe) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบก าหนดสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 
2. บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเงินทนุของโครงการและ/หรือวงเงินลงทนุในต่างประเทศได้ โดยจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทนุ  

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : มิได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อลดความเส่ียง (Non-Hedging)  
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซ้อน  
วิธีการในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ 100.00 

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทนุ  

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่นๆ 

รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธ์การบริหารกองทุน : 
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุน Baillie Gifford 
Worldwide Pan-European Fund (กองทนุหลกั) มุ่งหวงัให้ผลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management) 

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 
 
5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) :ไม่มี 
 
6. การจ่ายเงนิปันผล :  

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย 

 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าขัน้ต ่าของการรับซือ้คืน : ไม่ก าหนด  

จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรับซือ้คืน : ไม่ก าหนด 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
- แบบดลุยพินิจของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : อื่นๆ โปรดระบ ุ
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวนัท าการซือ้ขาย ตามเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้จะแจ้งให้ทราบ
หนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส าคญัและ/หรือที่เว็บไซต์บริษัทจดัการ https://www.assetfund.co.th 

วนัท าการซือ้ขาย หมายถึง วนัท าการปกติของบริษัทจดัการและ/หรือกองทุนต่างประเทศและ/หรือประเทศที่เก่ียวข้องกับการลงทุน
และ/หรือตามที่บริษัทจดัการก าหนด 

การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทกุวนัท าการซือ้ขาย ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท า
การซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยบริษัทจัดการจะ
ก าหนดวนัเร่ิมท าการรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม
กบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว 

ส าหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัวนัเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขายใด ให้ถือว่าเป็นการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนั
ท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑ์
ในการค านวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)ได้รับค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนและได้ท ารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ 
ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นพิเศษ 

ผู้สั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสั่งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่ บริษัท
จดัการอยู่ในระหว่างการด าเนินการตามข้อ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" 

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนัน้ไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีดงักล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 

การช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการ
กองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมยงัไม่สามารถช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลาดงักล่าว เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาใน
การค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมก าหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่
เสร็จสิน้การค านวณดงักล่าว 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศวนัหยดุดงักล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
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การขายคืนหน่วยลงทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิต 
โดยผ่านบริษัทประกันชีวิตได้ตามจ านวนขัน้ต ่าและเงื่อนไขที่ระบุใรกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งอาจแตกต่างจากจ านวนขัน้ต ่าที่
ก าหนดไว้ส าหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเพียงอย่างเดียว 
บริษัทประกนัชีวิตอาจส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าค่าขายคืนหน่วยลงทนุมาช าระค่าการประกนัภยั 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอตัราที่ก าหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งมลูค่าใน
การขายคืนอาจต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าที่ก าหนดในโครงการ โดยบริษัทประกนัชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดงักล่าวและจดัส่งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสดุได้ทาง
โทรศพัท์หรือช่องทางอื่นท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย 
บริษัทประกนัชีวิตอาจก าหนดเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการน าส่งเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุเพิ่มเติมที่ก าหนดไว้ในกรมกรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารประกอบการขาย ภายใต้กรอบระยะเวลาการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการก าหนดในหนงัสือชีช้วน และค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะมีผลเมื่อบริษัทจดัการได้รับเอกสารหลกัฐาน
จากบริษัทประกนัชีวิตครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้โดยใช้
แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวิต ตามจ านวนขัน้ต ่าและเงื่อนไขที่ระบใุรกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุในกรณีการขายคืนกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้กบับริษัทประกนัชีวิตภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิ
ให้นับรวมวันหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุน
รวมยงัไม่สามารถช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลาดงักล่าว เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเสร็จสิน้การค านวณดงักล่าว 
ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจดัการให้กับผู้ลงทุนที่ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับ
ธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ในกรณีที่บริษัท
จัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการค านวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนหรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมก าหนดโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังาน ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่เสร็จสิน้การ
ค านวณดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะประกาศวนัหยุดดงักล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการ โดยวิธีการช าระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุเป็นไปตามที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

เงื่อนไข ข้อจ ากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
1. การช าระค่ารับซือ้คืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนบริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขัน้ตอนที่ก าหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมทกุราย 
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2. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไว้
แล้วได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 
0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา 
การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ (1) หรือ (2)บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
1. เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัท าการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับการ
ผ่อนผนัจากส านกังาน 
2. แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
3. แจ้งการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 
4. ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บริษัทจดัการ
กองทนุรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

3. เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ  
1. บริษัทจัดการมีวตัถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึง่โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่
จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจัดสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดงัที่กล่าวมาข้างต้น 
2. เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฎเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่
บคุคลใดก็ได้ 
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ และ
ไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 
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เงื่อนไข ข้อจ ากัด การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง 
การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสัง่ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ 
ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับค าสัง่ซือ้และ/หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วนัท าการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับค าสัง่ซือ้และ/หรือ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่มีการเปล่ียนแปลง
การให้บริการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสัง่ซือ้และ/หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสัง่ซือ้ดงักล่าวขดักบัหลกัเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทุน หรือ ท าให้เกิดความเส่ียงทางกฎหมายหรือ
ต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 
 
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 4.49 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุทัง้หมด รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว 
 
8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 2.0 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.0 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี

ในอัตราไม่เกนิร้อยละ 1.41 ตอ่ปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม) : 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้แก่ 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวตัถุประสงค์ในการเสนอขายครัง้แรกจะจ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ
กองทนุเฉล่ียเท่ากนัทกุวนั เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี ได้แก่ 
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจดัท าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสมัมนา
แนะน ากองทนุ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจ านวนเงินทนุของโครงการ 
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(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในการจดัตัง้กองทนุ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามกฎหมายก.ล.ต. 
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานของกองทนุท่ีเรียกเก็บตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรือ
ทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนัน้ ได้แก่ 
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาดตลอดจนการสมัมนาแนะน ากองทนุ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามค าสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม 
(ค) ค่าจดัท าจดัพิมพ์และจดัส่งใบแจ้งผลการจดัสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดัท าและจดัพิมพ์ใบค าขอเปิดบญัชผีู้ถือ
หน่วยลงทุนใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที่เก่ียวข้อง ค่าจดัท าจดัพิมพ์และจดัส่งหนงัสือบอกกล่าว
รายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(ง) ค่าจดัท าจดัพิมพ์และจดัส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ 
การจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามกฎหมายก.ล.ต. 
(จ) ค่าจดัท าค่าพิมพ์และจดัส่งหนงัสือชีช้วนและรายงานประจ าปีถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทนุเป็นภาษาต่างประเทศ 
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทนุ 
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทนุ ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนีข้องกองทนุ 
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับช าระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอื่นแทนการช าระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิตกิรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจ านอง ค่าปลดจ านอง ค่าจดั พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ย 
หรือค่าธรรมเนียมอืนใดที่เก่ียวข้องกบัทางราชการ ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากการรับช าระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอื่นแทนการช าระหนีด้้วยเงินสด
ตามตราสารแห่งหนีค้่าใช้จ่ายด้านภาษีค่าท าประกนัภยัดแูล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน
ดงักล่าว 
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนงัสือพิมพ์ค่าไปรษณียากร
ส าหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการส่ือสารโต้ตอบโดยวิธีอื่นท่ีมิใช่ทางไปรษณีย์ 
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการช าระบญัชีและเลิกกองทนุ 
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนีใ้ด ของกองทุนรวมการคิดค่าใช้จ่ายตาม 
(1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 
(3) ค่าธรรมเนียมที่เ ก่ียวกับการซือ้หลักทรัพย์ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซือ้หลักทรัพย์เมื่อมีการซือ้หลักทรัพย์และ
ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวกบัการขายหลกัทรัพย์จะถกูหกัจากค่าขายหลกัทรัพย์เมื่อมีการขายหลกัทรัพย์ได้แก่ 
(ก) ค่าอากรแสตมป์ 
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
(ค) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการท ารายการซือ้ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์และภาษีต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายตามข้อก าหนด 
หรือกฎหมายของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการกองทุนใน
ต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง 
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(5) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” 
ตามที่จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรืออตัราดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง 
(7) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึน้หรือเก่ียวข้องกับการใช้ดชันีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) ที่ทางผู้ ให้บริการ
และ/หรือผู้พฒันาดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) ดงักล่าว เรียกเก็บจากการใช้บริการ ตามที่จ่ายจริง 
(9) ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง กบัการจดัการกองทุนซึ่งมิได้ระบุไว้ข้างต้น (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจ านวนเงิน
และเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนัน้จริง ทัง้นี ้การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุโดยบริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบส่วนท่ีเกินกว่าอตัราที่ก าหนด 

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (9) บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชดัเจนในหนงัสือชีช้วนฉบบัข้อมลูส าคญัที่ผู้ ลงทนุ
ควรทราบและในรายงานประจ าปีซึง่บริษัทจดัการ จดัท าเมื่อสิน้รอบระยะเวลาบญัชีแต่ละปี 

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถกูเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จา่ย ปรากฏในรายการค่าใช้จ่าย การด าเนินงานในงบก าไร
ขาดทนุของกองทนุซึง่เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ าปี 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดของกองทนุเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี) 
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

อนึ่ง ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดงักล่าว เมื่อค านวณรวมกบัค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทนุรวมตามจะไม่เกินค่า 
ธรรมเนียมรวม 
 
8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)  

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมลูค่าซือ้ขาย 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end fee) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า (Switching in) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดียวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจดัการเดียวกนั 
และจากบริษัทจดัการอื่น 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอตัราไม่เกินร้อย 2.0 ของมลูค่าซือ้ขาย 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching out) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ในอตัราตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ม ี
ฉบับละ : 50.0 บาท 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี 
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ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :  
1. ค่าธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด (ถ้ามี) 
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทนุหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีผู้ซือ้
หน่วยลงทนุ ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ขอให้บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติที่บริษัทจดัการด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจ าน ากบั
นายทะเบียน ค่าแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นกรณีพิเศษ ในอตัราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ตามที่จ่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถกูเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวในวนัท่ียื่นค าขอ
โอนหน่วยลงทนุ 
- ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทุน ทัง้นี ้
ภายใต้เงื่อนไขข้อ 14 ส่วนข้อผกูพนั หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิแทนฉบบัเดิมที่สญูหาย 
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนเข้า (Switching in) จากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
8.4 วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม:  
บริษัทจดัการจะค านวณ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
ทุกวนัที่มีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมด หกัด้วยมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียม
การจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วนัที่ค านวณนัน้ เป็นฐานในการค านวณ
ค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดงักล่าวได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี)  และ
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
ทัง้นี ้การตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมบริษัทนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
การด าเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทนุ  
การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ย การด าเนินการของบริษัทจดัการ 

1. การเพิม่ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
1.1 ตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
1.1.1 ไม่เกินอตัราที่ระบใุนโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥  3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึน้ 
1.1.2 เกินอตัราที่ระบไุว้ในโครงการ1  
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอตัราที่ระบไุว้ใน
โครงการ 

บริษัทจดัการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้ส านกังานทราบภายใน 15 วนั
นบัแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง 

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอตัราที่ระบไุว้ใน
โครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึน้ 
และแจ้งให้ส านกังานทราบภายใน 15วนันบัแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง 

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจดัการต้องขอมติ3 เพื่อแก้ไขโครงการ 
2. การลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จ่าย 
2.1 ตามที่ระบไุว้ในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีการเรียกเก็บลดลง 
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบไุว้ในโครงการ ให้บริษัทจดัการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าส านกังานเห็นชอบ

การแก้ไขโครงการในเร่ืองดงักล่าว 

1 เทียบกบัอตัราของรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเพิ่มขึน้ 
2 การเปิดเผยข้อมลูต้องกระท าโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทนุได้รับทราบข้อมลูดงักล่าวอย่างทัว่ถึง ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th หรืออาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม
ตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
3 ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ
การจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
 
9. เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม  
• ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สนิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies- ADLs)  

อัตราสูงสุดไม่เกนิร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 
1. บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดย
จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือ
หน่วยงานที่มีอ านาจอื่น ทัง้นี ้การก าหนด ADLs Factor จะค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้หรือ
ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ที่เปล่ียนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สิน ความผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน 
สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากภาวะปกติ ต้นทุนและค่าใช่จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการท า
ธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจยัอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัท
จดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยั
ที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ  
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3. การก าหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษทัจดัการก าหนด โดยบริษัทจดัการจะ
ค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัสภาพคล่องของกองทนุ ได้แก่ พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทนุ สภาพ
คล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง หรือปัจจยัอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการที่มีผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ
สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ๆ 
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดัการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง
สภาพคล่องอื่นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง  ๆที่เก่ียวข้องกบัการ
ใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้  
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการที่มีการใช้
เคร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
ใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใดๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตดัสินใจ
ไปแล้วที่เก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนของ
วนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุที่ช าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ  
3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ท ารายการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
เข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ รวมถึง
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อก าหนดเพิ่มเติมใน
การเรียกเก็บเฉพาะรายที่ท ารายการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจดัการจะก าหนดได้ 
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดย
บริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการและ/หรือในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวมและ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่
บริษัทจดัการก าหนด  

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 
1. การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือนี ้
2. บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิ
ของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่มลูค่าซือ้ขาย
หน่วยลงทนุสทุธิของกองทุน ค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) 
หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมลูค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทัง้นี ้รายละเอียด
วิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 
3. บริษัทจดัการก าหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลู “มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนเข้า น้อยกว่ามลูค่าการขายคนื
หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก” ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 
4. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บได้จะน ากลบัเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้กับผู้ ถือหน่วยที่ยงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทน
ให้กองทนุแต่อย่างใด 
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• ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 
เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทางได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
กรณีกองทุนปลายทางมีการก าหนดเคร่ืองมือ Notice Period บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามแนวทางที่
กองทุนปลายทางก าหนดตามที่ได้รับข้อมลูจากกองทุนปลายทาง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะติดตามกองทุนปลายทางเท่าที่สามารถ
ท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวมหรือ
ผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Notice Period รวมกับเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ซึง่จะอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที่กองทนุปลายทางมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง หรือกองทนุไทยมีการเปล่ียนแปลง
กองทุนปลายทางที่ไปลงทุนใหม่ บริษัทจดัการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง
เพิ่มเติมตามที่กองทนุปลายทางก าหนดได้ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

• เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
กรณีกองทุนปลายทางมีการก าหนดเคร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจดัการจะพิจารณาใช้เคร่ืองมือดงักล่าวตามแนวทางที่
กองทุนปลายทางก าหนดตามที่ได้รับข้อมลูจากกองทุนปลายทาง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถดูราละเอียดการใช้เคร่ืองมือ
Redemption Gate ในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และจะแจ้งให้ทราบเมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption 

Gate โดยไม่ชกัช้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ร่วมกับเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้เพื่อให้สอดคล้องตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ์ซึง่จะอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที่กองทนุปลายทางมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง หรือกองทนุไทยมีการเปล่ียนแปลง
กองทุนปลายทางที่ไปลงทุนใหม่ บริษัทจดัการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง
เพิ่มเติมตามที่กองทนุปลายทางก าหนดได้ ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

• การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสั่ งที่รับไว้หรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ 
(Suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน : 1 วนัท าการ 
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริต
และสมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตตุาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตอุื่นใดดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
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1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแกผู่้ลงทนุเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้
(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
(1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั 
2.อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนั
เนื่องมาจาก การท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการด ารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุ
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วนัท าการ 
 
10. การก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :  
ค านวณภายใน : 1 วนัท าการ 
และประกาศภายใน : 2 วนัท าการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด 
บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นราคาปิด (Close) ที่ประกาศบนหน้าจอ Bloomberg ในเวลา
ประมาณ 17.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ของวนัที่ท าการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถใช้ข้อมลูจาก Bloomberg ได้ หรือกรณีที่บริษัทจดัการโดย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าอัตราแลกเปล่ียนนัน้ไม่มีความเหมาะสม หรือ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่จะประกาศแก้ไขหรือประกาศเพิ่มเติม
ในอนาคตบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้อตัราแลกเปล่ียนที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นใดแทน หรือตามที่มี
ประกาศแก้ไขหรือประกาศเพิ่มเติมได้ ทัง้นี ้อตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวจะต้องสอดคล้องกับประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ประกาศก าหนด 
2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี ้
(2.1) ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ ภายใน 1 วนัท าการถดัไป เว้นแต่วนัท าการค านวณนัน้
ตรงกับวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที่เก่ียวข้องกับการลงทุน หรือวนัตามที่บริษัทจดัการ
ประกาศก าหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตกุารณ์ไม่ปกติ 
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายใน 1 วนัท าการถดัไป 
ทัง้นี ้ให้ใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาดงักล่าว 
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(2.3) ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัดงัต่อไปนี ้
(ก) วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยให้ประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป 
(ข) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป 
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 2 วนัท าการถดัไป 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ได้รับข้อมลูเพื่อใช้ค านวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน จากต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้บริษัทจดัการไม่สามารถค านวณและ
ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะค านวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทัง้นี ้
ภายในวันท าการถัดจากวนัที่บริษัทจดัการได้รับข้อมูลดงักล่าว และประกาศในวนัท าการถัดไปจากวนัที่ค านวณมลูค่าหน่วย
ลงทนุดงักล่าว 

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะด าเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและหรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วย
เร่ืองการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตจุ าเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคมุ ของบริษัทจดัการ 
โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเก่ียวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถค านวณหรือ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการประกาศสาเหต ุและแนวทางปฏิบตัิให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทัว่ถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุน
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 ตามอตัราทีกําหนดไว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บ

จากผู้สงัซอื หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

2. สงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการจองซอืหรือสงัซือหรือสงัขายหรือหยดุรับคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในโครงการ 

3. สงวนสิทธิทีจะเลือนกําหนดการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุตามทีระบไุว้ในโครงการ 

4. สงวนสิทธิทีจะรับชําระหนีเพือกองทุนด้วยทรัพย์สินอืนทีไม่ใช่หลกัประกันแทนการชําระหนีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนีท ี

ระบุไว้ในโครงการ 

5. สงวนสิทธิทีจะชําระค่ารับซอืคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงินได้ 

หน้าทีและความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

การจดัตงัและจดทะเบียนกองทุน การเปลียนแปลงและแก้ไขเพิมเติมรายละเอียดโครงการ 

1. ยืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ภายใน 15 วนัทําการนบัตงัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชน 

2. ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีหลักฐาน

ดงักล่าวสญูหาย 

3. ดําเนินการจดทะเบียนเพมิจํานวนเงินทุนของกองทนุตามวิธีการทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

4. แจ้งการแก้ไขเพมิเติมข้อมลูทีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพมิจํานวนเงนิทนุและการแก้ไขเพิมเติมจํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุ

ทจีําหน่ายได้แล้วทงัหมดให้แก่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัทําการนบัตงัแต่วนัทไีด้แก้ไขเพิมเติมนนั 

5. เปลียนแปลงหรือแก้ไขเพิมเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีการจดัการกองทุนภายใต้หวัข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการ

กองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

6. จัดทําหนงัสือชีชวนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพือแสดงข้อมลูเกียวกับกองทุน ณ วนัสินปีบญัชีและส่งให้แก่สํานกังานคณะกรรมการ 

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

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ปัจจุบนัและทีแก้ไขเพิมเติม 

2. นําเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือหาดอกผลโดยวิธีอืนและซอื ขาย ซือลด ขายลด ไถ่ถอนจําหน่าย 

สงัโอน รับโอน เปลียนแปลงเพิมเติมหลักทรัพย์หรือฝาก ถอนทรัพย์สินทีลงทุนไว้นนั โดยลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ

กฎหมาย วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของโครงการ ทงัน ีโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลกั 

3. จดัให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทนุไว้กบัผู้ดูแลผลประโยชน์ 

4. สงัผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาค่าหลกัทรัพย์ 

5. จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอืนใดให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน และกองทุนให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนตามทีกําหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้ สงัซือ หรือผู้ถือ

หน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

6. เบิกจ่ายเงินของกองทนุสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนภายใต้หวัข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บ

จากผู้สงัซอืหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

7. เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจการทีกองทุนถือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอนือยู่เท่าทีจําเป็นเพือรักษาประโยชน์

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

8. ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดําเนินการให้มีการฟ้องร้องบังคบัคดีหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย 

ทงัน ีเพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

9. ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการดําเนินการตามข้อ “การรับชําระหนีเพอืกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอืน” 

การจดัทําบญัชีและการรายงาน 

1. จดัทําบญัชีแสดงการลงทนุของกองทุนไว้โดยถกูต้องครบถ้วน 

2. จดัทํารายงานฐานะการลงทนุของกองทุนเป็นรายวนั และจดัส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุสินวนัทําการนนั 

3. จดัทํารายงานการซือขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

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. จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการทีกําหนดไว้ในข้อ “การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สังซือหน่วยลงทุน” และ “การจัดสรรเงิน

ให้แก่ผู้สงัขายคืนหน่วยลงทุน“ 

4. ดําเนินการจัดสรรจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนทีจะรับซือคืนจากผู้ ถือหน่วยลงทุนตามส่วนตามหัวข้อ “การเลือน

กําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือ 

หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน” 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. แต่งตังผู้สอบบญัชีของกองทุนทีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้

ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี 

4. แต่งตงัหรือดําเนินการเป็นนายทะเบียนเองตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

5. แต่งตงัผู้ชาํระบญัชีของกองทนุเมือยตุิหรือเลิกกองทนุ 

6. แต่งตงัหรือถอดถอนทีปรึกษา 

การปฏิบติังานหรือการดําเนินการอืนๆ ตามสิทธิและหน้าทีอืนใดตามทีกฎหมายกําหนด 

1. กระทํานิติกรรมหรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซงึบริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย 

2. ปฏิบตัิการอืนๆ เพือให้บรรลซุึงวตัถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต

หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทงัน ีจะต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 

3. ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าทีอืนใดตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าทีปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสงัทอีอกโดยอาศัยอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทงัน ีในกรณีทีข้อกําหนดในข้อผกูพนั

หรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังดังกล่าว หากบริษัทจัดการ

กองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสงันนั ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทุนได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตาม

ข้อผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว 

 

เงอืนไขการเปลียนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีทีมีการเปลียนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสงัของสํานักงาน หรือโดยเหตุอืนใดตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องดําเนินการตามทีจําเป็นเพอืให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่

เข้าทําหน้าทตี่อไปได้ซึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่ 

 

2. ผู้ ดูแลผลประโยชน์: 

ชอื : ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ทีอยู่ : เลขที 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
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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 ทีบริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน 

หรือมีไว้ซงึหลกัทรัพย์นนั บริษัทจดัการยินยอมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทําสญัญาแต่งตงัผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซงึมี

หลกัเกณฑ์ทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เป็นตวัแทนในการทําหน้าทีฝากหลกัทรัพย์เพือรับฝากทรัพย์สิน

ของกองทนุรวม (ถ้ามี) โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตงัตวัแทนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบก่อนทีจะนําทรัพย์สิน

ของกองทนุไปเก็บรักษาไว้ทีตวัแทนนนัด้วย 

3. รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนทีบริษัทจดัการได้คํานวณไว้แล้ว

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 “การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้

ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทนุตามคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ” หรือ “การรับชําระหนี

เพอืกองทุนด้วยทรัพย์สินอืน” 

9. รับรองผลการนบัมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามทีได้รับเอกสารหลกัฐานเกียวกบัการขอมติและการนับมติจากบริษัทจดัการ 

ในกรณีทผีู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษไม่น้อยกว่าสามในสีของจาํนวนหน่วยลงทนุทงัหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุน

ซงึเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึงส่งหนงัสือแจ้งมติ

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แก้ไขเพิมเติมโครงการ และปรากฎว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 

หรือไม่เกินร้อยละ 80 ของจํานวนหน่วยลงทนุทงัหมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซงึเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือ

ของจํานวนหน่วยลงทุนทงัหมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึงส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

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

ต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบโดยทนัทีและจะต้องทํารายงานเกียวกับคําขอดงักล่าวพร้อมรายงานขันตอนการปฏิบตัิที

ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้กระทําไปแล้ว หรือทีจะกระทําต่อไปให้บริษัทจดัการทราบโดยไม่ชกัช้า 

14. หน้าทีอนืใดทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

หน้าทีในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน 

1. รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์

และทรัพย์สินของบุคคลอืนใดทีผู้ดูแลผลประโยชน์ดูแลรักษาอยู่จนกว่าจะเลิกกองทุนหรือสินสดุการทําหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์

ตามสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมทังดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและใน

หนงัสือชีชวนของกองทุนโดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภยัทีผู้ดูแลผลประโยชน์บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จํากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือตกลงเป็นอย่างอืน และหากมีการเปลียนแปลงสถานทีเก็บ

รักษาทรัพย์สิน ต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบทนัที 

2. ดแูล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทนุ เพือผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น การรับเงินปัน

ผลการรับดอกเบียและหรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อืนใดทีกองทุนพึงจะได้รับ รวมทังดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธิ

นนัๆ ตามคําสงัของบริษัทจดัการ รวมทังแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความจําเป็นทีต้องป้องกันการเสียสิทธิทีมีอยู่หรือ

เกียวข้องกบัหลกัทรัพย์นนัๆ 

หน้าทีเกียวกบัการดําเนินการเกียวกบัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินทีกองทนุลงทุน 

1. ส่งมอบ รับมอบ สังซือตามสิทธิจําหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาหลักทรัพย์

ตามคําสงัของบริษัทจดัการ โดยตรวจสอบความสมบรูณ์ความถูกต้องครบถ้วนของหลกัทรัพย์และทรัพย์สินก่อนดําเนินการ 

2. จดัทํารายงานดงัต่อไปนี เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือส่งทางสืออิเล็กทรอนิกส์อืนใดทีได้ตกลงร่วมกัน ส่งให้บริษัทจดัการ 

ก. รายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทนุเป็นรายวนั 

ข. รายงานรายละเอยีดการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทนุทรัีบฝากไว้ 

ค. จดัทําบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุรวมทีรับฝากไว้ 

ง. รายงานเกียวกบัเงินลงทนุของกองทนุแยกตามประเภทของหลกัทรัพย์และตามสถานภาพของหลกัทรัพย์พร้อมทงัคํานวณดอกเบีย

ค้างรับ (ถ้ามี) เป็นรายวนั 

จ. รายงานเจ้าหนี ซอืหลกัทรัพย์และลกูหน ีค่าขายหลกัทรัพย์เป็นรายวนั 

ฉ. รายงานอนืๆ ทีเกียวกบับญัชีหลกัทรัพย์และบญัชีเงินฝากของกองทุน ตามทีตกลงร่วมกนั 

3. รายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหาย

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

เหตกุารณ์ดงักล่าว 

 

 



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลัส ยโุรป โกรท  6 

ความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายในการรับฝากทรัพย์สิน ซึงพิสจูน์ได้ชดัเจนว่าเกิดขึนจากการกระทําหรืองดเว้น

กระทําการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของผู้ดูแลผลประโยชน์พนักงาน ลกูจ้าง บริวาร หรือบุคคลใดทีทํางานให้แก่ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

และตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซงึรวมถึงหน้าทีดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

และเมือมีการเปลียนแปลงผู้ ดูแลผลประโยชน์ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีดําเนินการตามทีจําเป็นเพือให้ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าทีต่อไปได้ซึงการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชือในหนังสือเพือรับรอง

ความถกูต้องและครบถ้วนของสิงทีส่งมอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีทีผู้ดแูลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบติัหน้าทีในการดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทงัปวงได้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอนัเป็นการขดักับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานัน

จะเป็นไปเพือประโยชน์ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อืน เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าทีเป็น

ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะทีเป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง

เพยีงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุทีได้ทราบข้อมลูดงักล่าวมิได้แสดงการคดัค้าน 

ในกรณีทีการดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติให้ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามทีจําเป็นเพอืขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุได้ 

เงอืนไขการเปลียนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงือนไขดังต่อไปนี ทงันี โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก่อน 

(1) เมือบริษัทจดัการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาจดัตังผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก

ฝ่ายหนึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั หรือตามกําหนดเวลาทีทงัสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกนั 

(2) ในกรณีทีบริษัทจดัการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบทีได้ตกลงไว้ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือ 

บริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาจดัตงัผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่

น้อยกว่า 30วนั 

(3) ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอืนใดและ

บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ทงัสองฝ่ายไม่สามารถตกลงทีจะแก้ไขเปลียนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือ

ประกาศดงักล่าว ทงันี เนืองจากการเปลียนแปลงดงักล่าวมีผลเป็นการเพิมภาระหน้าทีแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดแูลผลประโยชน์

ไม่ประสงค์จะรับหน้าทีดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้

บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

(4) ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซงึคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทนุที

ขายได้แล้วทงัหมดของโครงการเรียกร้องให้มีการเปลียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(5) ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมลูต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอืนทีเกียวข้องกับกองทนุไปเปิดเผย 

หรือใช้ในทางทีก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการ
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สามารถบอกเลิกสญัญาจดัตงัผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทงัน ีการบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ไม่น้อยกว่า 15 วนั 

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

ผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที

บริษัทจดัการตรวจพบเองหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. จะสงัการเป็นอย่างอืน และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 

วัน นับแต่วันทีได้แก้ไขเสร็จสิน หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด บริษัทจัดการจะขอ

อนุญาตเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข

เมอืได้รับอนญุาตแล้วบริษัทจดัการจะแต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์อืนแทนโดยพลนั 

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนทีไม่เข้าข้อยกเว้นให้

กระทําได้หากเป็นกรณีทีมีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา

แต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 

 

สถานทีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

ทอียู่ : เลขที 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2242-3946 

และ/หรือ ทบีริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั และ/หรือ ทีธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน

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. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทนุ (Outsource) : - 

 

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

 

12. Prime Broker : - 

 

13. สทิธิ หน้าท ีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน: 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการมีข้อผูกพนัทีจะต้องรับซือคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมือผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืน

แก่บริษัทจดัการผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวนัทําการรับซือคืนตามราคารับซือคืนหน่วยลงทุน 

ซึงคํานวณตามหวัข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 

และราคาหน่วยลงทุน” และได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีทีบริษัทจัดการดําเนินการ ตามทีกําหนด

ไว้ในหวัข้อ “การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือคืน

หน่วยลงทุนตามคําสงัซือหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน” 

 

สิทธิในการรับเงนิปันผล : - 

 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ภายใต้ เงือนไข "ข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ" 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

(ก) ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายืนคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองทีผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนหรือสํานกังานนายทะเบียน

หน่วยลงทุน ในกรณีทีผู้ รับโอนไม่ได้เป็นผู้ ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิด

บญัชีกองทนุและยืนต่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซอืคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครัง ณ วนัทียืนคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

(ค) หลังจากทีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน

จะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกํากบัภาษีพร้อมหลกัฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 

(ง) การโอนหน่วยลงทุน ดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยัน

การโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนัทีผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนหรือนายทะเบียน

หน่วยลงทนุได้รับคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

(จ) การโอนหน่วยลงทนุและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดําเนินการเป็นอย่างอืนในกรณีพิเศษเพือประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน

เป็นหลกั ตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทงัน ีภายใต้เงือนไขทีระบใุนข้อ “การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” 

ทงัน ีสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึนต่อเมือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมลูในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

 

ข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ทีจะไม่เสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ทีมีหนังสือเดินทาง

ประเทศสหรัฐหรือผู้ทีมีถินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
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บคุคลดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซงึจดัให้มีขึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิทีจะ

ปฏิเสธหรือระงบัการสงัซือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนที เป็นบุคคล

อเมริกนั (US person) ดงัทกีล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทุนไมมี่สิทธิโอนเปลียนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใดทงัสิน และไม่มี

สิทธินําหน่วยลงทนุไปจาํนําเป็นหลกัประกนั 

 

สิทธิในการลงมติเพือแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพือทําการแก้ไขเพิมเตมิโครงการหรือวิธีจดัการ โดยบริษัทจดัการจะทําการแก้ไขเพิมเติมโครงการ

และข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการต่อเมือได้รับมตจิากผู้ถือหน่วยลงทนุโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ

จํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุน

ทงัหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนตามทีบริษัทจดัการ

กําหนด ทงันีเป็นไปภายใต้หวัข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

ในกรณีทีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้ว

ทังหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ทีเป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชือผู้ ถือหน่วยลงทุน (omnibus 

account) ต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนันในส่วนทีเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที

จําหน่ายได้แล้วทังหมด เว้นแต่เป็นกรณี กองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทุน

เพยีงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่ 

 

สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมือเลิกโครงการ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิทีจะได้ รับเงินคืนเมือโครงการสินสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ ชําระบัญชีทีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชําระบญัชี โดยจะได้ดําเนินการให้มีการจําหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ชําระภาระหนีสิน

และแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการทีระบุไว้ในหัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลียคืนเงิน

ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุเมือเลิกโครงการ” 

 

สิทธิประโยชน์อืนๆ : 

1.  สิทธิในการได้รับชําระค่าซือหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซือคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงินได้ในกรณีทีกองทนุไม่สามารถ

ชําระค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ตามทีกําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่าซือหน่วยลงทุนด้วย

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน”  

2.  สิทธิในการเปลียนแปลงข้อมลูในบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลียนแปลงข้อมูลทีได้แจ้งไว้เมือเปิดบัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุน ต้องกรอกใบคําขอ

เปลียนแปลงข้อมลูและยืนให้แก่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนเพือแก้ไขข้อมลูโดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องยืนเอกสารประกอบ 

(ถ้ามี) เพอืให้นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขข้อมลูในบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุต่อไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอม

ท ีจะปฏิบตัิตามเงือนไขทีกําหนดในใบคําขอเปลียนแปลงข้อมลู 

3. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย ทงันี นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจํานํา

ให้แก่ผู้ รับจํานําทีเป็นสถาบนัการเงินเท่านนั 
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สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทุนกองทุนนี เนืองจาก

บริษัทประกนัชีวิตจะทําหน้าทีเป็นตวัแทนในการรวบรวม และนําส่งคําสงัซอืและขายหน่วยลงทนุไปยงับริษัทจดัการในนามของ

บริษัทประกันชีวิตโดยไม่เปิดเผยชือทีแท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทนุ (Omnibus account) เช่น การได้รับข้อมลูกองทุนอาจล่าช้า

กว่าได้รบัจากบริษัทจดัการโดยตรง เป็นต้น 

 

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 : 

14.2.1. เมือบริษัทจัดการได้รับใบคําขอเปิดบัญชี และใบคําสงัซือหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ

ตามทีกําหนดแล้วบริษัทจดัการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบญัชี และหรือสําเนาใบคําสงัซือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซือหน่วยลงทุน

หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐานในการเปิดบญัชี และการซอืหน่วยลงทนุ 

14.2.2. บริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุบนัทึกรายละเอียดของผู้ เปิดบญัชีในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน

ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชี 

14.2.3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชือผู้จองซือหรือผู้สงัซอืหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนต่อเมือบริษัทจดัการได้รับชําระ

ค่าซอืหน่วยลงทนุแล้ว และผู้จองซือหรือผู้สงัซอืหน่วยลงทนุนนัได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว 

14.2.4. บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครังทีมี

การขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีทีเป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครังแรก

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ ภายใน 15 วันทําการ 

นบัตงัแต่วนัสินสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครังแรก และในกรณีทีบริษัทจดัการขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทนุภายหลงั

ระยะเวลาเสนอขายครังแรก บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน

ภายใน 15 วันทําการนบัตงัแต่วนัถดัจากวนัททีําการรับซือคืนหน่วยลงทุน 

14.2.5 บริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุน ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้

บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพือนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชือจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอืนๆ ทงัน ี

ในการออกใบหน่วยลงทนุทกุกรณีจะกระทําเมือบริษัทจดัการเห็นสมควรเท่านนั โดยมีขนัตอนดงันี 

1. ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ ซึงขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
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2. ยืนใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมมนการออกใบหน่วยลงทนุแก่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

3. นายทะเบียนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามจํานวน

หน่วยลงทุนทีผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอสําหรับกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอมากกว่า

จํานวนหน่วยลงทุนทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุน

ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าทีปรากฏอยู่ในรายการทีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

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

ชือผู้ถือหน่วยลงทุน และมีลายมือชือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทจดัการและประทบัตราสําคญั หรือลายมือชือ

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือใช้เครืองจกัรประทับ หรือโดยวิธีอืนใดตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. จะอนญุาตให้ทําได้จึงจะถือว่าใบ

หน่วยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

กรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทุนสังซือหน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนัการสงัซือหน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 

วันทําการนบัตงัแต่วนัทีสงัซือหน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าว ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่ออกเอกสาร

รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนโดยตรง 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัทําหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ เพือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิง

ต่อบริษัทจดัการกองทนุรวมและบุคคลอืนได้ 

ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทนุจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุบริษัทจดัการกองทนุรวมต้องจดัทําใบหน่วยลงทนุมอบให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน: - 

 

16. วิธีการชําระเงนิหรือทรัพย์สินอนืให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ: 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอืนแทน บริษัทจดัการจะกําหนดขนัตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

เป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอนืแทนเงิน โดยขนัตอนทีกําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมทุกราย 

การชําระเงนิหรือทรัพยสิ์นอนืให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุทีปรากฏชอืตามทะเบียน

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีกําหนดเท่านนั 

 

17. การจัดทาํทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน: 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ทีจะไม่เสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ทีมีหนังสือเดินทาง

ประเทศสหรัฐหรือผู้ทีมีถินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ

บคุคลดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซงึจดัให้มีขึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิทีจะ

ปฏิเสธหรือระงบัการสงัซือ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนทีเป็นบุคคล

อเมริกนั (US person) ดงัทกีล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทีออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอืน รวมทงัการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใดๆ 

แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีปรากฏรายชือในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือ

ตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าทีแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเสนอขายต่อผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสงู ตามทีกําหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เว้นแต่

เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย

ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามทีกําหนด ในโครงการจดัการกองทนุรวม 

เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจาํนําหน่วยลงทนุ ดงัน ี

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

หุ้ นระยะยาวทีจดัตงัขึนก่อนวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือการเลียงชีพ  

3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทนุ 

ข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทุนรวม บริษัทจดัการ

กองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทนุรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน

ชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่ 

หลกัเกณฑ์และวิธกีารในการขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดทีโครงการจดัการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการ

กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนทีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนทังปวงเห็นชอบให้

ดําเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุทีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินนัเสียไป  

ในกรณีทีเป็นการขอมติเพือแก้ไขข้อผูกพนัในเรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัสําคญั ต้องได้รับมติพิเศษ

ของผู้ ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนหน่วยลงทุนทงัหมดของผู้ถือ

หน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึงส่ง

หนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่ กรณีทีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุน

นอกจากจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกียวกับการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุทีกําหนดไว้ในข้อผูกพนั หรือทีกําหนดไว้ใน

มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีกําหนดในประกาศนีแล้ว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิมเติมดงัต่อไปนีด้วย 

(1) ในกรณีทีเป็นการขอมติทมีีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน 

ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดทีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ

พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ

จํานวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดทีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
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วิธีการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพมิเติมส่วนใดส่วนหนึงของข้อผกูพนัทีเป็นไปตามวิธีการทีกําหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระสําคญัทีเป็นไปตามและ

ไม่ขดัหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ทีออกโดยอาศยัอํานาจของ

กฎหมายดงักล่าว ให้ถือว่าข้อผกูพนัส่วนทีแก้ไขเพิมเติมนนัมีผลผกูพนัคู่สญัญา 

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) เรืองทผีู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 

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 หากปรากฏว่ากองทนุเปิดใดมีมลูค่าหน่วยลงทนุหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดงันี 

(1) จํานวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวนัทาํการใด 

(2) กรณีทีมีการขายคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึงดงัน ี

 (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด  

 (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวน

เกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด ทงันี กรณีทีเป็นกองทุนรวมทีมีกําหนดระยะเวลาการรับซือ
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คืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา

เดียวกัน ซงึกองทนุรวมเปิดให้รับซือคืนหน่วยลงทุนเท่านนั 

 ความใน (2) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมทีบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและ

สมเหตสุมผลว่าการเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุทีเหลืออยู่เนืองจากกองทนุรวมยงัคงมีทรัพย์สินคงเหลือ

ทมีีคณุภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุทีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนนั 

(3) กรณีทีปรากฏข้อเท็จจริงซงึบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้วมีความเชือโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่าจะมีการขายคืน

หน่วยลงทนุตาม (2) และการเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  

 ความใน (2) และ (3) มิให้นาํมาใช้บงัคบักบักองทุนรวมดงัต่อไปน ี

 (ก) กองทุนรวมตลาดเงิน 

 (ข) กองทนุรวมดชัน ี

 (ค) กองทนุรวมอีทีเอฟ 

 (ง) กองทุนรวมหน่วยลงทนุ 

 (จ) กองทนุรวมฟีดเดอร์ 

(4) มลูค่าหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทงัหมดโดยคํานวณตามมลูค่าทีตราไว้ของหนว่ยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ 50 ล้านบาทใน

วันทําการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนนั  

19.2 เมือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สงัให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีทีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา

การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตามหน้าทีของตน 

19.3 เมือได้รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนหน่วยลงทุน

ทงัหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ถือหน่วย

ลงทนุซงึส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

19.4 สํานกังานจะเพิกถอนการอนุมัติให้จดัตังและจดัการกองทุนรวม ในกรณีทีมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจดัตงักองทุนรวม

เพอืผู้ลงทนุทวัไปเพอืการแสวงหาประโยชน์จากการลงทนุของบคุคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพือเป็นเครืองมือในการ

บริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสํานักงานได้ดําเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือ

บคุคลทีเกียวข้องทําการชีแจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึงในกรณีทีไม่มีการชีแจง หรือชีแจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์

หรือทําให้เชือได้ว่าการจดัตงักองทุนรวมเป็นการจดัตงักองทุนรวมเพอืผู้ลงทนุทวัไปอย่างแท้จริง และสํานกังานสงัให้บริษัทจดัการ

กองทุนรวมทําการแก้ไข หรือดําเนินการใดๆและบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการตามทีสํานักงานสังได้หรือ

ดําเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทําให้กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพอืผู้ลงทนุทวัไปอย่างแท้จริง 

 

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 
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การดาํเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 

1.2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ ถือหน่วยและผู้ลงทนุทวัไปทราบเรืองดงักลา่ว  ≥ 5 วนัทําการ 

ก่อนวนัเลิกกองทนุ 

1.3 จําหน่ายทรัพย์สินทีเหลืออยูข่องกองทนุเพือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสญัญาใช้เงินทีมกํีาหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมือทวงถาม 

ให้เสร็จสินก่อนวนัเลิก

กองทนุ 

 

2. ในกรณีการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเพราะเหตตุามข้อ 19.1 บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนีเพือเลิกกองทนุเปิด

ดงักล่าว เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน 

 

1. ยุติการรับคําสงัซือและคําสงัขายคืนหน่วยตงัแต่วนัทีเกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ 

2. แจ้งให้ผู้ ทีเกียวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนบัแต่วนัทเีกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ โดยวิธีการดงันี 

 2.1 แจ้งผู้ถือหน่วยทีมีชอือยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ทีมีหลกัฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้  

 2.2 แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์  

 2.3 แจ้งสํานกังานผ่านระบบทจีดัไว้บนเว็บไซต์ของสํานกังาน 

3. จําหน่ายทรัพย์สินทีเหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนบัแต่วนัทีเกิดเหตุให้เลิกกองทุนเพือรวบรวมเงินเท่าที

สามารถกระทําได้เพือชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอตัโนมตัิ  

4. ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินทีรวบรวมได้ตามข้อ 3 ให้ผู้ ถือหน่วยภายใน 10 วนัทําการนบัแต่วนัทีเกิดเหตุให้เลิก

กองทนุ และเมอืได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนนั  

ในกรณีทีมลูค่าหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทงัหมดโดยคํานวณตามมลูค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดใดลดลงเหลือ

น้อยกว่า 50 ล้านบาทในวนัทําการใด หากบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนันบริษัทจดัการจะดําเนินการ ตาม 1 ถึง 4 

 

20. การชําระบัญชีเมอืเลิกกองทนุ: 

บริษัทจัดการจะจดัให้มีการชําระบญัชี โดยจะแต่งตงัผู้ชําระบัญชีทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพือทํา

หน้าทีรวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินทีคงเหลือจากการชําระหนีสินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมทังทําการ

อย่างอืนตามแต่จําเป็นเพือชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน

รวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าทีคงเหลืออยู่ตามสัดส่วน

จํานวนหน่วยลงทนุทีผู้ถือหน่วยลงทนุถืออยู่ตามหลกัฐานทีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงการ 
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เมอืได้ชําระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สิน

ดงักล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือ

เป็นส่วนหนึงของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 


