รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ ตี
Asset Plus Europe Property Fund
(ASP-EUPROP)

1. ข้ อมูลทัวไป
ชือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปพร็ อพเพอร์ ตี
ชือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Asset plus Europe Property Fund
ชือย่อโครงการ : ASP-EUPROP
ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
ประเภทการขาย : ขายหลายครัง
การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิมเติมเงือนไข (อายุโครงการ) : ลักษณะโครงการ : กองทุนเพือผู้ลงทุนทัวไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพือเพิมทางเลือกในการลงทุนให้ กับนักลงทุนทัวไปทีต้ องการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศและมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที ดี
ทังนี ผู้ลงทุนควรมีความเข้ าใจและยอมรับความเสียงของการลงทุนในต่างประเทศได้
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมฟี ดเดอร์
- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
ชือกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : AXA World Funds - Farmlington Europe Real Estate Securities
ประเทศทีกํากับดูแลการเสนอขาย :ลักเซมเบิร์ก ( LUXEMBOURG )
Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund): PROP
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอืนๆ :ไม่กําหนด
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ประเภทการลงทุนตามความเสียงเกียวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเน้ นลงทุนแบบมีความเสียงต่างประเทศ
รายละเอียดเพิมเติมเกียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
1. เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities (กองทุนหลัก)
โดยเฉลียในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทังนี กองทุนหลักบริหารและจัดการโดย AXA Investment
Management Paris สกุลเงินยูโร โดยเป็ นกองทุน SICAV ทีจัดตังตามเกณฑ์ UCITS และจดทะเบียนทีประเทศลักเซมเบิร์กและ
เป็ น กองทุน ที มีห น่ ว ยงานกํ า กับ ดูแ ลด้ า นหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดซื อขายหลัก ทรั พ ย์ ที เป็ น สมาชิ ก สามัญ ของ International
Organizations of Securities Commission (IOSCO) และประเทศทีมีตลาดซือขายหลักทรัพย์ทีเป็ นสมาชิกสามัญของ World
Federations of Exchange (WFE) บริ ษั ท จัด การจะพิ จารณาเลื อ กลงทุน ใน Class I Capitalization สกุ ล เงิ น ยู โร(Euro) โดย
บริ ษัทจัดการจะส่งคําสังซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็ นสกุลเงินยูโร อย่างไรก็ดีบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
เปลียนแปลงประเภท (Class) ของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังได้ ทังนี เพือประโยชน์ ในการบริหารจัดการให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว (รายละเอียดของประเภทของ
Share classes สามารถดูเพิมเติม ได้ จากหนังสือชีชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ ของกองทุน หลัก )ทังนี บริ ษัท จัด การจะ
เปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญของกองทุนหลักไว้ ในหนังสือชีชวน
กองทุนหลักมีจุด ประสงค์ก ารลงทุน ในหลักทรัพ ย์ทีเปลียนมื อได้ ซึงรวมถึงหุ้นและ REITS ทีออกโดยบริ ษัททีมีธุรกิจเกียวกับ
อสังหาริมทรัพย์ทีจดทะเบียนหรื อมีธุรกิจในภูมิภาคยุโรป ไม่ตํากว่า 2 ใน 3 ของทรัพย์สินกองทุน โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์จด
ทะเบี ย นในกลุ่มอสังหาริ ม ทรั พย์ซึงมีการซือขายในตลาดหลัก ทรั พย์ ทีเป็ นสมาชิก ของสหภาพยุโรป โดยอาจจะมีการลงทุน
บางส่วนในตลาดนอกสหภาพยุโรปกองทุนสามารถทําสัญญาซือขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพือป้องกันความเสียงจากการลงทุน
ตามทีสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.กําหนด ทังนี กองทุนหลักจะลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้ า เพือป้องกันความเสียงและ
เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน โดยจะมีภาระผูกพันจากการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้ าไม่เกิน 100% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนัน กองทุนหลักจึงมีความเสียงมากกว่ากองทุนรวมอืน
นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนหรื อมีไว้ ซึงตราสารทีมีลกั ษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้ าแฝง
(Structured Note) และจะไม่ลงทุนในตราสารหนีทีมีอนั ดับความน่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade)
และตราสารหนีทีไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated Securities) รวมทังตราสารทุนทีไม่ได้ จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted Securities) อนึง กองทุนอาจมีไว้ ซงตราสารหนี
ึ
ทีมีอนั ดับความน่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment
Grade) หรื อตราสารทุนทีไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เฉพาะกรณีทตราสารหนี
ี
นันได้ รับการจัดอันดับ
ความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรื อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้ วแต่กรณี
ในขณะทีกองทุนลงทุน แต่ต่อมามีการเปลียนแปลงเป็ น Non-Investment Grade หรื อ Unlisted Securities เท่านัน
2. เนืองจากกองทุนมีนโยบายเน้ นลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจจะได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนบริษัท
จัดการจึงมีนโยบายทีจะป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเกือบทังหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90
ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
3. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนีในประเทศหรื อเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยทีมีอายุของตราสาร
หรื อสัญญาหรื อระยะเวลาการฝากเงินแล้ วแต่กรณีตํากว่า 1 ปี เพือสํารองไว้ สําหรับค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนรอ
การลงทุน หรื อเพือรักษาสภาพคล่องของกองทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืนในประเทศ ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
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4. กรณีทีบริ ษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities ไม่เหมาะสม
อีกต่อไป เช่น กองทุนหลักมีการเปลียนแปลงนโยบายการลงทุน หรือลักษณะสําคัญของกองทุน การลงทุนหรือมีไว้ ซึงหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินอืนใดทีขัดต่อหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เป็ นต้ น และ/หรื อผลตอบแทนของกองทุนหลัก
ไม่เป็ นไปตามทีคาดไว้ และ/หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้ อีกต่อไป บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะนํา
เงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอืนทีมีนโยบายการลงทุนใกล้ เคียงกันตามโดยกองทุนจะดํา รง
อัต ราส่ วนการลงทุนของกองทุน รวมต่า งประเทศเพียงกองทุนเดีย ว โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไ ม่ตํากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรั พย์สินสุทธิของกองทุน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี บริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สํานักงาน
ก.ล.ต. ทราบ และปิ ดประกาศให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
5. บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ในกรณีทีสถานการณ์การลงทุน
ในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรื อในกรณีทีไม่สามารถสรรหากองทุนรวมต่างประเทศทีเหมาะสมได้
6. ในกรณีทีบริ ษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลียน/โอนย้ าย หรื อเลิกกองทุน จะยกเว้ นไม่นําเรื องอัตราส่วนการลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลียในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนใน
ต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมาบังคับใช้ ระหว่างการดําเนินการ
ดังกล่าว
7. ในภาวะปกติ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนหรือตามอัตราส่วนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด อย่างไรก็ดี ในกรณีที สถานการณ์การลงทุน
ในประเทศ และ/หรื อ ต่ า งประเทศ และ/หรื อ การลงทุ น ในกองทุ น AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate
Securities ไม่เหมาะสม เช่น ภาวะทีตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ หรื อกรณีทีมีการเปลียนแปลง
กฎระเบียบซึงมีผลกระทบต่อการลงทุน และ/หรื อ ในช่วงระหว่างขออนุมตั ิการเพิมวงเงินลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรื อ
กรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั หรือมีเหตุผลทีจําเป็ นและสมควร
8. ทังนี ในการคํา นวณสัด ส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัทจัด การอาจไม่นับช่ วง
ระยะเวลาดังนีรวมด้ วยก็ได้ ทังนี โดยต้ องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาทีต้ องใช้ ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนืองจากได้ รับคําสังขายคืนหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุน หรื อมี
การโอนย้ ายกองทุนจํานวนมากหรื อเพือรอการลงทุน ทังนี ต้ องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
9. ในกรณีทีกองทุนหลักและ/หรื อกองทุนอืนทีกองทุนมีการลงทุนเป็ นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรั พย์สินสุทธิของ
กองทุนหลักนัน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึงลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักและ/หรื อกองทุนอืนดังกล่าว
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักและ/หรื อกองทุนอืนลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็ น
จํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักและ/หรือกองทุนอืน
เงือนไข ในกรณีทีกองทุนหลักและ/หรือกองทุนอืนมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดําเนินการดังต่อไปนี
(1) แจ้ งเหตุทีกองทุนหลักและ/หรือกองทุนอืนมีมลู ค่าทรัพย์สินลดลง พร้ อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ทีดีทสุี ด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วนั ทีปรากฏเหตุ
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปพร็ อพเพอร์ ตี
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(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้ แล้ วเสร็ จภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้ สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วนั ทีดําเนินการแล้ วเสร็ จ
(4) เปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ทีสนใจจะลงทุนเพือให้ ผ้ ทู ีสนใจจะลงทุนรับรู้และเข้ าใจ
เกียวกับสถานะของกองทุนรวม
ทังนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้ บคุ ลากรทีเกียวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการดําเนินการดังกล่าวด้ วย
ทังนี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้ อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีทีมีการดําเนินการเปลียน/โอนย้ าย กองทุนจะยกเว้ นไม่นําเรื องการลงทุนหรื อมีไว้ ซงทรั
ึ พย์สิน
ในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลียในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
ข้ อมูลของกองทุนต่ างประเทศ
ชือกองทุน
ประเภทกองทุน
Class
ISIN Code
วันทีจัดตังกองทุน (Inception)
สกุลเงิน
วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน

ตัวชีวัด (Benchmark)
มูลค่าขันตําในการสังซือ
บริ ษัทจัดการ
ผู้จดั การกองทุน
(Financial delegation)
Administrator
ผู้ดูแลผลประโยชน์

AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities
เป็ นกองทุน UCITS ซึงจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
Class I Capitalization (ไม่จ่ายเงินปั นผล)
LU0227125514
1 มกราคม 1999
Euro
กองทุนมุ่งหวังการเติบโตของเงินทุน ในระยะยาว ซึงเหมาะกับนัก ลงทุน ทัวไปทีมุ่งหวัง
การเจริญเติบโตของเงินทุนระยะยาวในสกุลเงินยูโร จากการบริ หารพอร์ ตการลงทุนแบบ
active ในหุ้นจดทะเบียน ทรัพย์สินทีอ้ างอิงกับหุ้น และตราสารอนุพันธ์อ้างอิงกับหลักทรัพย์
ดังกล่าว
กองทุนจะเน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ทีเปลียนมือได้ ซงรวมถึ
ึ
งหุ้นและ REITS ทีออกโดยบริ ษัท
ทีมีธุรกิจเกียวกับอสังหาริมทรัพย์ ทีจดทะเบียนหรื อมีธุรกิจในภูมิภาคยุโรป ไม่ตํากว่า 2 ใน 3
ของทรัพย์สินกองทุน โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ซึงมี
การซือขายในตลาดหลักทรั พย์ ทีเป็ น สมาชิกของสหภาพยุโรป โดยอาจจะมีก ารลงทุน
บางส่วนในตลาดนอกสหภาพยุโรป
กองทุน อาจลงทุน ใน ตราสารอนุพัน ธ์ (Derivatives) เพือเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) เพือให้ มีสถานะการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ดงั กล่าว
โดยกองทุนจะมีสถานะการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่เกิน 100% ของ NAV
ตัวชีวัดของการลงทุนในกองทุนนีจะเปรี ยบเทียบกับ FTSE EPRA NAREIT Developed
Europe Capped 10% Total Return Net Index
ครังแรก EUR5,000,000 ครังถัดไป EUR1,000,000
AXA Funds Management SA (Luxembourg)
AXA Investment Management Paris
State Street Bank Luxembourg SA
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Ongoing charges
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
Information

0.72% ต่อปี
สามารถดูข้ อ มู ล หนั ง สื อชี ชวนฯ และข้ อมูล เพิ มเติ ม ของกองทุ น หลัก ได้ ที เว็ ป ไซต์ :
http://www.axainternational.com

หมายเหตุ
1. กองทุน AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities แบ่งหน่วยลงทุนเป็ น class ต่างๆ โดยแต่ละ class จะมีโครงสร้ าง
อัตราค่าธรรมเนียม มูลค่าการลงทุนขันตํา นโยบายการป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนและประเภทผู้ลงทุน เป็ นต้ น
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาเปลียนแปลงชนิดหน่วยลงทุน (Class) โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นหลักโดยไม่ถือเป็นการแก้ ไขโครงการและถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
2. กรณี ทีกองทุนหลักมีการเปลียนแปลงข้ อมูล หรื อแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการซึงไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนหรื อ
ลักษณะสําคัญของกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะแก้ ไขเพิมเติมข้ อมูลในรายละเอียดโครงการและ/หรื อหนังสือชีชวนให้
สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ถือเป็ นการแก้ ไข
เพิมเติมโครงการ โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน
ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในประเทศ
บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอืนอย่างใดอย่างหนึงหรื อ
หลายอย่างตามทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้ นแต่ในกรณี
ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิมเติมประเภทหรื อ
ลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอืน
ส่ วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัวไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตัวเงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 B/E
1.1.5 P/N
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีมี underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนีอืนทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนีตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิมเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
เป็ นไปตามประกาศ
ส่ วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็ นหน่วยทีการออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายไทย ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
1. มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทัวไปในส่วนที 1 ข้ อ 2.1 - 2.3
2. ในกรณีทีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้ องมีนโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใช้ กับการลงทุนในหน่วย CIS
ของกองทุนรวมทองคําทีลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึงเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีกองทุนสามารถลงทุนได้
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปพร็ อพเพอร์ ตี
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2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้ วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
กองทุนนัน
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์ สินเมือใช้ วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สํา หรับ
ทรัพย์สินทีเป็ น SIP ของกองทุนนัน
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน
3. ในกรณีทีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้ องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ดเดอร์
ส่ วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
เป็ นไปตามประกาศ
ส่ วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่ วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่ วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างดังนี
1.1 ทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.3 อัตราดอกเบีย
1.4 อัตราแลกเปลียนเงิน
1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้ น
1.6 ทองคํา
1.7 นํามันดิบ
1.8 ดัชนีกลุ่มสินค้ าโภคภัณฑ์ ดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1-1.7 หรื อ 1.10
1.9 ดัชนีทมีี องค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.8
1.10 underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนด
ในกรณีที derivatives อ้ างอิงกับราคาของ underlying ข้ า งต้ น ราคาทีอ้ างอิงดังกล่าวต้ องเป็ นราคาปั จจุบนั (spot price) หรื อ
ราคาสัญญาซือขายล่วงหน้ า (futures price) เท่านัน ทังนี ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่ดชั นี หรื อ underlying ทีเป็ นองค์ประกอบ
ของดัชนีดงั กล่าว ต้ องเป็นทียอมรับอย่างกว้ างขวางและเปิ ดเผยไว้ อย่างแพร่หลายด้ วย
2. เงือนไขการลงทุนและหลักเกณฑ์
เป็ นไปตามประกาศ
ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในต่ างประเทศ
บริ ษัทจัดการจะลงทุนในหรื อแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน หรื อหาดอกผลโดยวิธีอืนอย่างใดอย่างหนึง
หรื อหลายอย่า งตามทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้ นแต่ในกรณีทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรือเพิมเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรื อการหาดอกผล
โดยวิธีอนื
ทังนี การลงทุน ในตราสารหรื อสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรื อสัญญาดังกล่ า วต้ องเสนอขายหรื อเป็ นการทํา สัญญาใน
ประเทศทีมีหน่วยงานกํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรื อทีมีการซือขายใน
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปพร็ อพเพอร์ ตี
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ตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเป็ นสมาชิกของ WFE หรื อเป็ นตราสารของบริ ษัททีจัดตังและเสนอขายใน GMS อาทิเช่น
ราชอาณาจัก รกัมพูชา สาธารณรั ฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ แห่ งสหภาพเมี ย นมาร์ สาธารณรั ฐสังคมนิ ย ม
เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS) เป็ นต้ น
ส่ วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัวไป
1. ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้ แก่
1.1 ตราสารหนีต่างประเทศ
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตัวเงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 B/E
1.1.5 P/N
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีมี underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนีอืนทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนีตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิมเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
เป็ นไปตามประกาศ
ส่ วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็ นหน่วยทีการออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายต่างประเทศ ต้ องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
1. มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทัวไปในส่วนที 1 ข้ อ 2.1 - 2.3
2. เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีมีลกั ษณะดังนี
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีกํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซือขาย
หลัก ทรั พ ย์ ซึงเป็ น สมาชิก สามัญของ IOSCO หรื อ เป็ น หน่ ว ยของกองทุน CIS ต่ า งประเทศที มี ก ารซือขายในตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศทีเป็ นสมาชิกของ WFE
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลทีเป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO
2.3 ในกรณีที MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้ องอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์
การกํากับดูแลการออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพือผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนัน
3. ประเทศทีกํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทังนี ตามรายชือประเทศ
ทีสํานักงานกําหนด
4. ในกรณีเป็ นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้ องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้ เฉพาะกรณีมี
เหตุจําเป็ นในการบริ หารสภาพคล่องเป็ นการชัวคราวเท่า นัน และมีนโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใช้ กับการลงทุนในหน่วยของ
กองทุน CIS ต่างประเทศซึงเป็ นกองทุนรวมทองคําทีลงทุนในทองคําแท่ง)
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึงเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที MF สามารถลงทุนได้ ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนัน
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้ วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นัน ทังนี หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้ กบั กรณีทรัพย์สินทีเป็ น SIP
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์ สินเมือใช้ วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สํา หรับ
ทรัพย์สินทีเป็ น SIP ของ MF นัน
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นัน
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปพร็ อพเพอร์ ตี
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5. ในกรณีทีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้ องไม่ใ ช่
กองทุนทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้ นแต่เป็ นกรณีทีมีความจําเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล เหตุผลความจําเป็ นและ
ค่าธรรมเนียมทีเกียวข้ องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ ในหนังสือชีชวนด้ วย
ส่ วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
เป็ นไปตามประกาศ
ส่ วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่ วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่ วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างดังนี
1.1 ทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.3 อัตราดอกเบีย
1.4 อัตราแลกเปลียนเงิน
1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้ น
1.6 ทองคํา
1.7 นํามันดิบ
1.8 ดัชนีกลุ่มสินค้ าโภคภัณฑ์ ดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1-1.7 หรื อ 1.10
1.9 ดัชนีทมีี องค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.8
1.10 underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนด
ในกรณีที derivatives อ้ างอิงกับราคาของ underlying ข้ างต้ น ราคาทีอ้ างอิงดังกล่าวต้ องเป็ นราคาปัจจุบนั (spot price) หรื อ
ราคาสัญญาซือขายล่วงหน้ า (futures price) เท่านัน ทังนี ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่ดชั นี หรื อ underlying ทีเป็ น
องค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้ องเป็นทียอมรับอย่างกว้ างขวางและเปิ ดเผยไว้ อย่างแพร่ หลายด้ วย
2. เงือนไขการลงทุนและหลักเกณฑ์
เป็ นไปตามประกาศ
อัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอืน เพือเป็ นทรัพย์ สนิ ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทีการลงทุนไม่เป็ นไปตามข้ อนีจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามทีประกาศกําหนด
อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
1 1.1 หน่วย CIS ไทย
1.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปพร็ อพเพอร์ ตี
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อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้ อ
ประเภททรั พย์สนิ
1 ทรัพย์สินดังนี
1.1 B/E หรื อ P/N ทีมีเงือนไขห้ ามเปลียนมือแต่ MF ได้ ดําเนินการให้ มี
การรับโอนสิทธิ เรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการทีกฎหมายกํ าหนด
หรือมีเงือนไขให้ MFสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
1.2 เงิน ฝากหรื อตราสารเทียบเท่า เงิน ฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
1.3 total SIP ตามข้ อ 2 ของส่วนนี แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ทีมีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี
1.3.1 มีลกั ษณะตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
1.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรื อไม่มี
credit rating
(ข้ อนีไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที
ลงทุนใน B/E หรื อP/N เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีมีอายุ
ไม่ เ กิ น อายุ ก องทุ น หรื อ รอบการลงทุ น ของ MF หรื อ มี ก ารลงทุน ใน
derivatives เพือให้ ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้ องกับอายุกองทุน)
2 total SIP ซึงได้ แก่
2.1 ทรัพย์สินตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit)
2.2 ตราสารหนีหรื อตราสารกึงหนีกึงทุนทีมีอนั ดับความน่าเชือถือทีตัว
ตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารทีตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (noninvestment grade / unrated)
3 หน่วย CIS ในประเทศ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 25%

รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกิน 20%

3. ข้ อมูลเกียวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ มต้ น : 1,500,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิมเงินทุนโครงการ : มี
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริ ษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนเงินทุน : เป็ นจํานวน
ร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการ
มูลค่าทีตราไว้ ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
จํานวนหน่วยลงทุนเริ มต้ น : 150,000,000.0000 หน่วย
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปพร็ อพเพอร์ ตี
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ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก : 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิมเติม :
1. ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
2. บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะเพิมเงินทุนของโครงการได้ โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้ า : ลดความเสียง (Hedging)
การลงทุนในตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
กลยุ ทธ์ การบริ หารกองทุ น (Management Style) :มุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนี ชีวัด (passive management
/index tracking)
ดํา รงค่า ความผัน ผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีวัด (tracking error :
“TE” % ต่อปี ) : 3.00
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้ อน
5. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี
6. การจ่ ายเงินปั นผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
โครงการมีนโยบายทีจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 4 ครัง โดยบริ ษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผล
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 100 จากกําไรสะสม หรื อจากกําไรสุทธิ หรื อจากการเพิมขึนในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน ตามที
บริ ษัท จัดการเห็นสมควร โดยการจ่ายปั น ผลดังกล่าวจะต้ องไม่ทําให้ กองทุนรวม มีผลขาดทุนสะสมเพิ มขึนในงวดบัญชีทีมี
การจ่ายปั นผลนัน
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กําหนดเวลา วิธีการ และข้ อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามเงือนไขทีกําหนดในข้ อ "นโยบายการจ่ายเงินปั นผล" โดยจะดําเนินการเกียวกับการ
จ่ายเงินปันผล ดังนี
1. บริษัทจัดการจะปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและคํานวณกําไรสุทธิต่อหน่วยและเงินปั นผลต่อหน่วยโดยถือจํานวนหน่วยลงทุน
ตามทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันปิ ดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ โดยบริษัทจัดการ
จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีมีชอปรากฏอยู
ื
่ในทะเบียนกองทุนของนายทะเบียน ณ วันเวลาดังกล่าวเท่านัน
2. บริ ษั ทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพือการจ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั นผลต่อ
หน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและส่งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีชืออยู่ในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
3. บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชีภายใน 10 วันทําการนับจาก
วันปิ ดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
7. การรับซือคืนหน่ วยลงทุน
มูลค่าขันตําของการรับซือคืน : ไม่กําหนด
จํานวนหน่วยลงทุนขันตําของการรับซือคืน : ไม่กําหนด
วิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ระยะเวลาในการรับซือคืน : อืนๆ
ทุกวันทําการ
การรับซือคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
รายละเอียดเพิมเติม :
บริ ษัทจัดการจะรับซือคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ หากตรงกับวันหยุดของบริ ษัทจัดการ กองทุนหลัก หรื อประเทศทีเกียวข้ องกับ
การลงทุนจะเลือนเป็ นวันทําการถัดไป ตามเวลาทีบริ ษัทจัดการกําหนด ทังนี จะแจ้ งให้ ทราบหนังสือชีชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ
และ/หรือทีเว็บไซต์บริษัทจัดการ
สําหรับการสังขายคืนหน่วยลงทุน ทีบริษัทจัดการได้ รับหลังวันเวลาทีกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าเป็ นคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันทําการรับซือคืนถัดไป โดยบริษัทจัดการจะทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน ตามราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ณ สินวันทําการ
ซือขาย ซึงคํานวณตามหัวข้ อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุนหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง”
การสังขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนได้ รับคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ ทํารายการรับซือคืนหน่วยลงทุนแล้ ว ผู้สงขายคื
ั
นไม่สามารถยกเลิกคําสังขายคืนได้ เว้ นแต่จะได้ รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษหรือเป็ นกรณีทีบริ ษัทจัดการ อยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้ อ "การเลือนกําหนดการ
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ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผู้สงขายคื
ั
นไม่สามารถยกเลิกคําสังขายคืนได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจาก
บริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษหรือเป็ นกรณีทีบริ ษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้ อ "การเลือนกําหนดการชําระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน"
อนึง ในกรณี ทีบัญชีของผู้ถื อหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญ ชี และบัญชีนันไม่มีการติ ดต่อ ขอใช้ บริ การเป็ นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดบัญชีดงั กล่าว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
การชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั รับซือคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลกั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจทีเกียวข้ องในต่างประเทศซึงจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา
ในกรณีทีบริ ษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชําระค่าขายคืนตามกําหนดเวลาดังกล่าว เนืองจากจําเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาใน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ตามทีสมาคมกําหนด
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที
เสร็จสินการคํานวณดังกล่าว
ทังนีบริ ษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทําการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริ ษัทจัดการและ/หรื อเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ในการชําระเงินคืนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะชําระเงินค่ารั บซือคืนหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามวิธีการทีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรื อใบคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
เงือนไข ข้ อจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือคืนหน่วยลงทุน
(1) การชําระค่ารับซือคืน สับเปลียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอืนแทนเงิน
กรณีบริ ษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืน
แทน บริ ษัทจัดการจะกําหนดขันตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้ องได้ รับมติพิเศษให้ ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรั พย์หรื อ
ทรัพย์สินอืนแทนเงิน โดยขันตอนทีกําหนดดังกล่าวต้ องสามารถปฏิบตั ิได้ จริง และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย
(2) การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไว้ แล้ วได้
ในกรณีดงั ต่อไปนี
(2.1) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทีเข้ าเหตุใดเหตุหนึงดังนี โดยได้ รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุทีทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินทีลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2.2) ผู้มีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการยังไม่ได้ ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนบริษัทจัดการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ ยังไม่ได้ รับรองข้ อมูลใน
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีไม่ถกู ต้ องนันต่างจากราคารับซือคืน
หน่วยลงทุนทีถูกต้ องตังแต่หนึงสตางค์ขึนไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้ อง
(2.3) ผู้ถือหน่ว ยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารั บซือคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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โดยราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีไม่ถูกต้ องนันต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้ องตังแต่หนึงสตางค์ขึนไป และคิดเป็ น
อัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้ อง
การเลือนกํา หนดการชํา ระเงิน ค่า ขายคืนหน่ว ยลงทุนตามข้ อ (2.1) (2.2) หรื อ (2.3) ให้ บริ ษั ท จัด การปฏิบัติ ตามหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี
1 เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วนั ทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนนัน เว้ นแต่ได้ รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2. แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้วให้ ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทัวไปให้ ทราบเรืองดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
3. แจ้ งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้ อ (2.1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้ อ (2.2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทังนี บริ ษัท
จัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4. ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันทีส่งคําสังขายคืนก่อนหลัง
(3) เงือนไขและข้ อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
เป็ นไปตามส่วนข้ อผูกพัน หัวข้ อ “สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน”
เงือนไข ข้ อจํากัด การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สบั เปลียนหน่วยลงทุนตามสัง :
การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สบั เปลียนหน่วยลงทุนตามสัง บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทัวไป
กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที
ทน. 11/2564 เรืองหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพือผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดรับคําสังซือและ/หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ าเป็ นการชัวคราวหรื อถาวรก็ได้ ตามทีบริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร ทังนี บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า 3 วันทําการ ก่อนการใช้ สิทธิหยุดรับคําสังซือและ/หรื อ
สับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ าเป็นการชัวคราวหรื อถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันทีมีการเปลียนแปลง
การให้ บริการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําสังซือและ/หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ าของผู้ลงทุน หากการสังซือดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ มีผลกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทุน หรื อ ทําให้ เกิดความเสียงทางกฎหมายหรื อ
ต่อชือเสียงของบริษัทจัดการหรื อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
8. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
8.1 ค่ าธรรมเนียมรวม
ประมาณการค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้ อยละ : 4.28 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทีจดทะเบียน
เป็ นกองทุนรวม
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รายละเอียดเพิมเติม :
ประมาณการค่าธรรมเนีย ม เงินตอบแทน และค่าใช้ จ่ายทังหมดซึงเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่า วข้ า งต้ นเป็ นอัตราที รวม
ภาษี มลู ค่าเพิมแล้ ว
ทังนี การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้ จ่ายรวมข้ างต้ น ประมาณการจากมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันทีจดทะเบียน
จัดตังกองทุน ในกรณีทีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิระหว่างปี ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ อาจส่งผลให้ อตั ราร้ อยละต่อปี ของค่าใช้ จ่ายรวม
เกินกว่าอัตราทีประมาณการไว้ ข้างต้นได้ โดยมิได้ เกิดจากการเก็บค่าใช้ จ่ายเพิม
8.2 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการค่ าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ : 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
ประมาณการค่ าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ รายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ : 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
ประมาณการค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ : 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
ค่ าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน : ไม่มี
ค่ าธรรมเนียมการจัดจําหน่ าย : ไม่มี
ค่ าธรรมเนียมอืนๆ : มี
ประมาณการค่า ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.0 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
รายละเอียดเพิมเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม) :
ค่าธรรมเนียมอืนๆ ได้ แก่
(1) ค่าใช้ จ่ายเพือวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครังแรกจะจ่ายตามจํานวนทีจ่ายจริ ง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของ
กองทุนเฉลียเท่ากันทุกวัน เป็ นเวลาไม่เกิน 5 ปี ได้ แก่
(ก) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา โฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ ความรู้ ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด การส่งเสริ มการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้ จา่ ยหรื อค่าธรรมเนียมทีเกียวข้ องในการจัดตังกองทุน และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้ จ่ายเพือการดําเนินงานของกองทุนทีเรี ยกเก็บตามจํานวนทีจ่ายจริ ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทังจํานวนหรื อ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้ งานของค่าใช้ จ่ายนัน ได้ แก่
(ก) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ ความรู้ ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด
การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบตั ิตามคําสัง หรื อตามกฎหมาย หรื อ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้ งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ใบคําขอเปิ ดบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ใบคําสังซือหน่วยลงทุน ใบคําสังขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารทีเกียวข้ อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ
สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
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(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งเอกสารทีเกียวกับการแก้ ไขเปลียนแปลงโครงการ ค่าใช้ จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทําค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชีชวนและรายงานประจําปี ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารทีเกียวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ทีฟ้องร้ องให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าทีหรื อเรี ยกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริ ษัทจัดการเพือประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อเมือได้ รับคํา สังจากสํา นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายเพือรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้ จ่ายในการติดตามหนีของกองทุน
(ฌ) ค่า ใช้ จ่า ยในการรั บชํา ระหนีเป็ น ทรั พ ย์ สิ น อืนแทนการชํ า ระหนี ด้ ว ยเงิ น สดตามตราสารแห่ง หนี ค่ า ธรรมเนี ย มศาล
ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้ จา่ ยในด้ านนิตกิ รรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้ จา่ ย
หรื อค่าธรรมเนียมอืนใดทีเกียวข้ องกับทางราชการ ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนีเป็ นทรัพย์สินอืนแทนการชําระหนีด้ วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้ จ่ายด้ านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้ จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ค่าไปรษณียากร
สําหรับหนังสือโต้ ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้ จ่ายในการสือสารโต้ ตอบโดยวิธีอืนทีมิใช่ทางไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจากการติดตามทวงถาม หรื อการดําเนินคดีเพือการรับชําระหนีใด ของกองทุนรวมการคิดค่าใช้ จ่ายตาม (1)
และ (2) จะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
(3) ค่ า ธรรมเนี ย มที เกี ยวกับ การซื อหลัก ทรั พ ย์ ซึ งจะรวมอยู่ ใ นต้ น ทุน ของค่ า ซื อหลั ก ทรั พ ย์ เ มื อมี ก ารซื อหลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ค่าธรรมเนียมทีเกียวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมือมีการขายหลักทรัพย์ ได้ แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้ าการซือขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้ จ่ายอืนๆ (ถ้ ามี)
(4) ค่าใช้ จ่ายทีอาจเกิดขึนจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซือ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆ ทีเกียวข้ อง ค่าใช้ จ่าย หรือค่าธรรมเนียมทีต้ องจ่ายตามข้ อกําหนด หรื อ
กฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ ายที เกี ยวข้ อ งกับ การติ ด ต่อประสานงานกับ ผู้จัดการกองทุนใน
ต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็ นต้ น (ถ้ ามี) ตามทีจ่ายจริ ง
(5) ค่าใช้ จ่า ยเกียวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่า งประเทศ (ถ้ ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี ”
ตามทีจ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้ อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้ จ่ายในการประกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ หรื ออัตราดอกเบีย (ถ้ ามี) ตามทีจ่ายจริ ง
(7) ค่าใช้ จ่ายทีเกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)
(8) ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง กับการจัดการกองทุนซึงมิได้ ระบุไว้ ข้างต้ น (ถ้ ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวน
เงินและเวลาทีเกิดค่าใช้ จ่ายนันจริง ทังนี การเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้ อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนทีเกินกว่าอัตราทีกําหนด
ในกรณีทีมีค่าใช้ จ่ายตามข้ อ (7) บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยแยกเป็ นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชีชวนฉบับข้ อมูลสําคัญที ผู้ลงทุน
ควรทราบและในรายงานประจําปี ซึงบริษัทจัดการ จัดทําเมือสินรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี
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ค่าใช้ จ่ายตามข้ อ (1) และข้ อ (2) จะถูกเปิ ดเผยเป็ นยอดรวมของค่าใช้ จา่ ย ปรากฏในรายการค่าใช้ จ่าย การดําเนินงานในงบกําไร
ขาดทุน ของกองทุนซึงเป็ นส่วนหนึงของรายงานประจําปี
ทังนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมดของกองทุนเป็ นอัตราทีรวมภาษีมลู ค่าเพิมและภาษี อนใดในทํ
ื
านองเดียวกัน (ถ้ ามี)
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษี มลู ค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน บริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
อนึง ประมาณการค่า ธรรมเนีย มอืนๆ ดัง กล่า ว เมือคํา นวณรวมกับ ค่า ธรรมเนีย มที เรี ยกเก็ บจริ งจากกองทุนรวมจะไม่ เกิ น
ค่าธรรมเนียมรวม
8.3 ค่ าธรรมเนียมทีเรี ยกเก็บจากผู้สังซือหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน (Front-end fee)
เงือนไขในการกําหนดอัตราค่ าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน : ไม่มี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.14 ของมูลค่าซือขาย
ค่ าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่ วยลงทุน (Back-end fee)
เงือนไขในการกําหนดอัตราค่ าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่ วยลงทุน : ไม่มี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.605 ของมูลค่าซือขาย
ค่ าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่ วยลงทุนเข้ า (Switching in)
อัตราค่ าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่ วยลงทุนเข้ า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทังจากกองทุนรวมภายใต้ บริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอืน
ประมาณการอัตราค่ าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่ วยลงทุนเข้ า : อัตราค่าธรรมเนียมทีกําหนด
เงือนไขในการกําหนดอัตราค่ าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่ วยลงทุนเข้ า : ไม่มี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ าในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.14 ของมูลค่าซือขาย
ค่ าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่ วยลงทุนออก (Switching out)
อัตราค่ าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่ วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทังกรณีสบั เปลียนออกไปยังกองทุนรวม
ภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอืน
ประมาณการอัตราค่ าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่ วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมทีกําหนด
เงือนไขในการกําหนดอัตราค่ าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่ วยลงทุนออก : ไม่มี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.605 ของมูลค่าซือขาย
ค่ าธรรมเนียมการโอนหน่ วยลงทุน : มี
ในอัตราตามทีนายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่ าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน : มี
ฉบับละ : 50.0 บาท
ค่ าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนก่ อนระยะเวลาถือครองทีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
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ค่ าธรรมเนียมอืน : มี
ค่ าธรรมเนียมอืนๆ :
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซือขายหน่วยลงทุนตามอัตราทีธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพือซือหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอัตราทีธนาคารพาณิชย์กําหนด
บริ ษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายอืนๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนทีขอให้ บริษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนดําเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ทีบริ ษัทจัดการดําเนินการให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้ จ่ายในการจดแจ้ งจํานํา
กับนายทะเบียน ค่า แก้ ไขเปลี ยนแปลงข้ อมูลในทะเบียน เป็ นต้ น ทังนี บริ ษัทจัดการจะคิ ดค่าธรรมเนี ยมการดํา เนิน การให้ ผ้ ู
ถื อหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ
ทังนี ค่า ธรรมเนีย ม และค่า ใช้ จ่ายทังหมดที เรี ยกเก็บจากผู้สังซือหรื อผู้ ถื อหน่ว ยลงทุน เป็ นอัตราที รวมภาษี มูลค่า เพิมและ
ภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษี มลู ค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อนใดในทํ
ื
านองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ตามทีจ่ ายจริ ง
รายละเอียดเพิมเติม (ค่ าธรรมเนียมทีเรี ยกเก็บจากผู้สังซือหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน) :
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันทียืนคําขอ
โอนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทังนี
ภายใต้ เงือนไขข้ อ 14. ส่วนข้ อผูกพันหรือขอให้ ออกเอกสารแสดงสิทธิแทนฉบับเดิมทีสูญหาย
- บริ ษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และ/หรื อค่าธรรมเนียมการรับซือคืน (Back-end fee)
และ/หรื อค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า (Switching in) และ/หรื อค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก
(Switching out) จากผู้สงซื
ั อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราทีไม่เท่ากัน
8.4.วิธีการคํานวณและตัดจ่ ายค่ าธรรมเนียม :
บริ ษัทจัดการจะคํานวณ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทุกวันทีมีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมด
ั
หักด้ วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้ นแต่ ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีคํานวณนัน เป็ นฐานในการคํานวณ
ค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้ วยภาษีมูลค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็ นรายเดือน
ทังนี การตัดค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีกําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษี มลู ค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อนใดในทํ
ื
านองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
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8.5. การเปลียนแปลงค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้ จ่าย
การดําเนินการในกรณีทีมีการเพิมหรื อลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายของกองทุน
การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จา่ ย
1. การเพิมค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
1.1 ตามทีระบุไว้ ในโครงการ
1.1.1 ไม่เกินอัตราทีระบุในโครงการ
1.1.2 เกินอัตราทีระบุไว้ ในโครงการ1
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราทีระบุไว้ ใน
โครงการ
1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราทีระบุไว้ ใน
โครงการ
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
2.1 ตามทีระบุไว้ ในโครงการ
2.2 แตกต่างไปจากทีระบุไว้ ในโครงการ

การดําเนินการของบริษัทจัดการ
เปิ ดเผย2 ให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรี ยกเก็บเพิมขึน
บริ ษัทจัดการต้ องได้ รับมติพิเศษ3 และแจ้ งให้ สํานักงานทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ทีเปลียนแปลง
เปิ ดเผย2 ให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบล่วงหน้ า ≥ 60 วันก่อนการเรี ยกเก็บเพิมขึน
และแจ้ งให้ สํานักงานทราบภายใน 15วันนับแต่วนั ทีเปลียนแปลง
บริ ษัทจัดการต้ องขอมติ3 เพือแก้ ไขโครงการ
เปิ ดเผย2 ให้ ผ้ ลู งทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีมีการเรี ยกเก็บลดลง
ให้ บริษัทจัดการสามารถขอแก้ ไขโครงการ โดยให้ ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้ อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ทีบริ ษัทจัดการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเพิมขึน
การเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องกระทําโดยวิธีการทีเหมาะสมอันทําให้ มันใจได้ ว่าผู้ลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลดังกล่าวอย่างทัวถึง ทังนี
บริ ษัท จัดการจะประกาศผ่า นเว็บไซต์ข องบริ ษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรื อ อาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอืน
ใดทีเหมาะสมตามทีบริ ษัทจัดการกําหนด
3
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และ
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
2

9. เครืองมือบริหารความเสียงสภาพคล่ องของกองทุนรวม
 ค่ าธรรมเนียมการซือขายหน่ วยลงทุนทีสะท้ อนต้ นทุนในการซือขายทรั พย์ สนิ ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies- ADLs)
อัตราสูงสุดไม่ เกินร้ อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิมเติม :
หลักเกณฑ์และเงือนไข
1. บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริ ษัทจัดการกําหนด
โดยจะอยู่ภายใต้ กฎระเบียบ และ/หรื อประกาศ และ/หรื อแนวทางปฏิบตั ิของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
และ/หรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจอืน ทังนี การกําหนด ADLs Factor จะคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ ทีเกียวข้ อง ได้ แก่ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
จากการซือหรื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ทีเปลียนแปลงไปจากการซือขายทรัพย์สิน ความผันผวนใน
ตลาดซือขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินทีลดลงจากภาวะปกติ ต้ นทุนและค่าใช่จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพือเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี) หรื อปั จจัยอืนๆ ทีนอกเหนือ
การควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งทีมีอยู่และ
หรื อสมมติฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้ องเท่าทีสามารถทําได้ เ พือให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและ
เงือนไข ณ ขณะนันๆ
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3. การกําหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปั จจัยทีเกียวข้ องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้ แก่ พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของ
ทรัพย์สินทีลงทุน สภาพคล่องของทรัพย์สินทีกองทุนถือครอง หรื อปั จจัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึนในอนาคตหรื อนอกเหนือการควบคุม
ของบริ ษัทจัดการทีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินทีกองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการ
ภายใต้ ข้อเท็จจริ งทีมีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้ องเท่าทีสามารถทําได้ เพือให้ สามารถ
ดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนันๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทจัดการจะไม่ใ ช้ ADLs พร้ อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ร่วมกับเครื องมือในการบริ หาร
ความเสียงสภาพคล่องอืนได้
ข้ อสงวนสิทธิ
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื องต่างๆ ทีเกียวข้ อง
กับการใช้ เครื องมือ ADLs ในวันทําการนัน
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี าค่าซือหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็นยอดซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ทีเกียวข้ อง
กั บ การใช้ เครื องมื อ ADLs ในวันทํ า การนัน ทังนี บริ ษั ท จัดการขอสงวนสิ ท ธิ ที จะไม่ เปลี ยนแปลงการดํ า เนิ น การใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วทีเกียวข้ องกับการใช้ เครื องมือ ADLs ในวันทําการนัน แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือหน่วยลงทุน
ทังหมดหรื อบางส่วนของวันทําการนันไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และรายการซือหน่วยลงทุนทีชําระด้ วยเช็คทีเรี ยกเก็บไม่ได้ นนั
ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ทีทํารายการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุน
เข้ า หรื อขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึงทีเกิน ADLs Threshold ทีบริ ษัทจัดการกําหนดไว้ รวมถึง
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณากําหนดอัตราการเรี ยกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิทีจะมีข้อกําหนดเพิมเติมใน
การเรี ยกเก็บเฉพาะรายทีทํารายการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า หรื อขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางทีบริ ษัทจัดการจะกําหนดได้
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรื อลดอัตรา ADLs ทีเรี ยกเก็บ ซึงจะปรับเพิมไม่เกินอัตราสูงสุดทีระบุไว้ ในโครงการ โดย
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการและ/หรื อในหนังสือชีชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมและ/หรื อผ่านทางช่องทางอืนที
บริ ษัทจัดการกําหนด
การพิจารณาใช้ เครื องมือ
1. การเรี ยกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้ เครืองมือนี
2. บริ ษัทจัดการ อาจพิจารณาเรี ยกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทําการซือขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั
น มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยทีมูลค่าซือขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in)
หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทังนี รายละเอียด
วิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีทบริ
ี ษัทจัดการกําหนด
3. บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ ข้อมูล “มูลค่าการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนเข้ า น้ อยกว่ามูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลียนออก” ทังนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีทีบริษัทจัดการกําหนด
4. ในกรณีทมีี การใช้ เครื องมือ ADLs นี ADLs ทีเรี ยกเก็บได้ จะนํากลับเข้ ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้ เครื องมือนีมีวตั ถุประสงค์เพือ
บรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนกับผู้ถือหน่วยทียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนีไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพือสร้ างผลตอบแทน
ให้ กองทุนแต่อย่างใด
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 ระยะเวลาทีต้ องแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนการขายคืนหน่ วยลงทุน (Notice Period) :
เมือกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิมเติม :
กรณีก องทุน ปลายทางมีก ารกําหนดเครื องมือ Notice Period บริ ษั ทจัด การจะพิจารณาใช้ เครื องมื อดังกล่ าวตามแนวทางที
กองทุนปลายทางกําหนดตามทีได้ รับข้ อมูลจากกองทุนปลายทาง ทังนี บริ ษัทจัดการจะติดตามกองทุนปลายทางเท่าทีสามารถ
ทําได้ เพือให้ สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนันๆ
ทังนี บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการหรือในหนังสือชีชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรือ
ผ่านทางช่องทางอืนทีบริ ษัทจัดการกําหนด
บริ ษัท จัดการและอาจพิจารณาใช้ Notice Period รวมกับเครื องมือ บริ ห ารความเสี ยงสภาพคล่องอืนได้ เพือให้ สอดคล้ อง
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ซงจะอยู
ึ
่ภายใต้ หลักเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีทีกองทุน ปลายทางมีก ารเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมเครื องมือบริ ห ารความเสี ยงด้ า นสภาพคล่อง หรื อกองทุนไทยมี
การเปลียนแปลงกองทุนปลายทางทีไปลงทุนใหม่ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมเครื องมือบริ หารความเสียง
สภาพคล่องเพิมเติมตามทีกองทุนปลายทางกําหนดได้ ภายใต้ หลักเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
 เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate) :
เมือกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิมเติม :
กรณีกองทุนปลายทางมีการกําหนดเครื องมือ Redemption Gate บริ ษัทจัดการจะพิจารณาใช้ เครื องมือดังกล่าวตามแนวทางที
กองทุนปลายทางกําหนดตามทีได้ รับข้ อมูลจากกองทุนปลายทาง ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูราละเอียดการใช้ เครื องมือ
Redemption Gate ในหนังสือชีชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม และจะแจ้ งให้ ทราบเมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate
โดยไม่ชกั ช้ าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริ ษัทจัดการกําหนด
บริ ษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ร่ วมกับเครื องมือบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้ เพือให้ สอดคล้ อง
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ซึงจะอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีทีกองทุนปลายทางมีการเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมเครื องมือบริหารความเสียงด้ านสภาพคล่อง หรือกองทุนไทยมีการเปลียนแปลง
กองทุนปลายทางทีไปลงทุนใหม่ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมเครื องมือบริ หารความเสียงสภาพคล่อง
เพิมเติมตามทีกองทุนปลายทางกําหนดได้ ภายใต้ หลักเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
 การไม่ ขายหรือไม่ รับซือคืนหน่ วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ หรื อจะหยุดรับคําสังซือหรื อคําสังขายคืนหน่ วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุดไม่ เกิน : 1 วันทําการ
เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชือโดยสุจริต
และสมเหตุสมผลว่า จําเป็ นต้ องระงับการซือขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
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บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรื อไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคําสังซือหรื อคําสังขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ ด้วยเหตุอืนใดดังต่อไปนี ซึงไม่เกินกว่ากรณีทีประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุนทีรับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูลงทุนเฉพาะราย
เนืองจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังนี
(ก) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน ๆ มีส่วนเกียวข้ องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดังนี
(1) การกระทําทีเป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรื อกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
(3) การกระทําทีเป็ นการปฏิบตั ิตามคําสังเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอาํ นาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ าได้ ในสาระสําคัญ
2.อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้ าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของตนอัน
เนืองมาจาก การทีบริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์ และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทีเป็ นหน่วยลงทุน และการ
เป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซือขายล่วงหน้ า ซึงให้ กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
10. การกําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาหน่ วยลงทุน :
คํานวณภายใน : 2 วันทําการ
และประกาศภายใน : 3 วันทําการ
รายละเอียดเพิมเติม :
1. บริ ษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนทีลงทุนในต่างประเทศ รวมกับ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนทีลงทุนในประเทศ โดยใช้ ราคาปิ ดของหลักทรัพย์/ทรัพย์สินในต่างประเทศ ณ สินวันทําการซือขาย
ทีประกาศภายใน 2 วันทํา การถัดไป และใช้ อัต ราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศที ประกาศผ่ านระบบเผยแพร่ ข้ อมูล ของ
Bloomberg ณ เวลา 17.00 น.ของวันทําการซือขายนัน เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณทรัพย์สินสุทธิส่วนทีลงทุนในต่างประเทศ ทังนี
กรณีที ไม่มี ข้อมูลดังกล่ า ว บริ ษัท จัดการสงวนสิ ทธิที จะเปลี ยนแปลงแหล่ง ทีมาของข้ อมูลอ้ า งอิง ทีใช้ ใ นการคํ า นวณมูลค่ า
ทรัพย์สินสุทธิ และอัตราแลกเปลียน จากแหล่งข้ อมูลอืนภายใต้ ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยขน์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ
2.บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิ ด ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทังนี ให้ ใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนนันเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยให้ ประกาศภายในวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
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(ค) วันทําการสุดท้ ายของแต่ละเดือน โดยให้ ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทังนี เฉพาะในกรณีทีกองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซือขายหน่วยลงทุนแต่ละครังห่างกันยาวกว่าหนึงเดือน
(ง) วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพือการจ่ายเงินปั นผล โดยให้ ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้ มาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมเปิ ดทีซือขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวัน ทําการซือขายหน่วยลงทุน ล่าสุด โดยให้ ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและหรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยเรื องการ
ดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ในกรณีทได้
ี รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนืองจากมีเหตุจําเป็ นและสมควรทีอยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ
โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้ บริษัทจัดการไม่ได้ รับข้ อมูลเกียวกับราคาของทรัพย์สินทีกองทุนลงทุน หรื อไม่สามารถคํานวณหรื อ
ประกาศมูลค่ าทรั พย์ สินสุท ธิ มูลค่า หน่ว ยลงทุน ราคาขายหน่ว ยลงทุน และราคารั บซือคื นหน่ วยลงทุนได้ บริ ษัทจัด การจะ
ดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบตั ิให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ทีเข้ าถึงได้ ง่ายและทัวถึง ภายในเวลาทีผู้ลงทุน
สามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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ข้ อผูกพัน
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ ตี ้
บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จากัด

1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนแอสเซท พลัส จากัด
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 175 Sathorn City Tower, 17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
สิทธิหน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของบริษัทจัดการ
1. รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และ
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย และหรื อเงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ “ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บ
จากผู้สงั่ ซื ้อ หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
2. สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื ้อหรื อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขายหรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
3. สงวนสิทธิที่จะเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
4. สงวนสิทธิที่จะรับชาระหนีเ้ พื่อกองทุนด้ วยทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่หลักประกันแทนการชาระหนี ้ด้ วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ที่
ระบุไว้ ในโครงการ
5. สงวนสิทธิที่จะชาระค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
การจัดตังและจดทะเบี
้
ยนกองทุน การเปลี่ยนแปลงและแก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ
1. ยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นกองทรั พ ย์ สิ น ซึ่ง เป็ น เงิ น ได้ จ ากการขายหน่ ว ยลงทุน ของโครงการเป็ น กองทุน รวมต่ อ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน
2. ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ในกรณีที่หลักฐาน
ดังกล่าวสูญหาย
3. ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มจานวนเงินทุนของกองทุนตามวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
4. แจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว ยกเว้ นการเพิ่มจานวนเงินทุนและการแก้ ไขเพิ่มเติมจานวนและมูลค่า
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้
้
แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ แก้ ไข
เพิ่มเติมนัน้
5. เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อวิธีการจัดการกองทุนภายใต้ หวั ข้ อ “วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการ
กองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ”
6. จัดทาหนังสือชี ้ชวนใหม่ทกุ รอบปี บญ
ั ชีเพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ ้นปี บญ
ั ชีและส่งให้ แก่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ ้นบัญชีนนั ้ ยกเว้ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายหน่วยลงทุนเพียงครัง้ เดียวและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคาสัง่ ล่วงหน้ าซึง่ ระบุเวลาไว้ แน่นอน (auto redemption) ไม่ต้องจัดทาหนังสือชี ้ชวนใหม่ทกุ รอบปี บญ
ั ชี
7. ประกาศข้ อมูล รายละเอียด การดาเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรื อสมาคมกาหนด
8. ดาเนินการเลิกกองทุนตามหัวข้ อ “การเลิกโครงการ”
9. จัดให้ มีการชาระบัญชีตามหัวข้ อ “การชาระบัญชีของกองทุนรวมและวิธีการคืนเงินเฉลี่ยให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิก
โครงการ”

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ ตี ้
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การบริหารกองทุน
1. จัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน
2. นาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นและซื ้อ ขาย ซื ้อลด ขายลด ไถ่ถอน จาหน่าย
สัง่ โอน รับโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพย์ หรื อฝาก ถอนทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ นนั ้ โดยลงทุนให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
3. จัดให้ มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
4. สัง่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จาหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนชาระและรับชาระราคาค่าหลักทรัพย์
5. จัดให้ มีการรั บจ่ายค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินตอบแทนอื่นใดให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน และกองทุนให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ “ค่าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อ หรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
6. เบิกจ่ายเงินของกองทุนสาหรับค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของกองทุนภายใต้ หวั ข้ อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บ
จากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
7. เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นอยู่เท่าที่จาเป็ นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
8. ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดาเนินการให้ มีการฟ้องร้ องบังคับคดี หรื อฟ้องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
9. ขอความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ในการดาเนินการตามข้ อ “การรับชาระหนี ้เพื่อกองทุนรวมด้ วยทรัพย์สินอื่น”
การจัดทาบัญชีและการรายงาน
1. จัดทาบัญชี แสดงการลงทุนของกองทุนไว้ โดยถูกต้ องครบถ้ วน
2. จัดทารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในทุกสิ ้นวันทาการนัน้
3. จัดทารายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวันและจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ภายในทุกสิ ้นวันทาการนัน้
4. คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่กาหนดในหัวข้ อ
“วิธีการคานวณกาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน”
5. จัดทาและจัดส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
การขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน
1. จัดให้ มีใบจองซื ้อหน่วยลงทุน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อใบคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นไปตามที่กฎหมาย
ก.ล.ต. กาหนด
2. ขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธีที่ระบุในโครงการและหนังสือชี ้ชวน
3. จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อ “การจัดสรรหน่วยลงทุน.ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน” และ “ การจัดสรรเงิน
ให้ แก่ผ้ สู งั่ ขายคืนหน่วยลงทุน “
4. ด าเนิ น การจัด สรรจ านวนหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน ที่ จ ะรั บ ซื อ้ คื น จากผู้ถื อ หน่ วยลงทุน ตามส่ ว นตามหัว ข้ อ “การเลื่ อ น
กาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน” หรื อ “การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อ
คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน” หรื อ “การชาระค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”
5. ดาเนินการยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนซึง่ ได้ รับการจัดสรรเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแล้ วในวันทาการถัดจากวันที่
บริษัทจัดการทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนจานวนนัน้
6. จัดให้ มีและเก็บรักษาไว้ ซงึ่ ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ ตี ้
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7. เปิ ดบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหรื อสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
8. จัดให้ มีรายงานข้ อมูลของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
9. ขอความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดาเนินการตาม “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน” หรื อ “การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน”
การแต่งตังบุ
้ คคลอื่น
1. จัดให้ มีผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและ
แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นตามเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ โดยได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน
2. แต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3. แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของกองทุนที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความ
เห็นชอบผู้สอบบัญชี
4. แต่งตังหรื
้ อดาเนินการเป็ นนายทะเบียนเองตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
5. แต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรื อเลิกกองทุน
6. แต่งตังหรื
้ อถอดถอนที่ปรึกษา
การปฏิบตั ิงานหรื อการดาเนินการอื่นๆ ตามสิทธิและหน้ าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
1. กระทานิติกรรมหรื อสัญญาใด ๆ ในนามของกองทุน ซึง่ บริษัทจัดการมีอานาจกระทาได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย
2. ปฏิบตั ิการอื่น ๆ เพื่อให้ บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขต
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
3. ปฏิบตั ิตามสิทธิและหน้ าที่อื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบัติตามข้ อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกาหนดในข้ อผูกพัน
หรื อโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการกองทุน
ได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ นัน้ ให้ ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อผูกพัน
หรื อโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสัง่ ของสานักงาน หรื อโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้ องดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้ าทาหน้ าที่ตอ่ ไปได้ ซงึ่ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
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สิทธิหน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผู้ดแู ลผลประโยชน์
1. ได้ คา่ ตอบแทนจากกองทุนสาหรับการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
2. บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาดังกล่าว
หน้ าที่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์
1. ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ ในโครงการ ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการพระราชบัญญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทังในปั
้ จจุบนั และที่จะมีแก้ ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
2. ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มิได้ เป็ นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ที่บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน หรื อมี
ไว้ ซึ่งหลักทรัพย์นัน้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ จะทาสัญญาแต่งตัง้ ผู้รับฝากทรั พย์ สินในต่างประเทศ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด เป็ นตัวแทนในการทาหน้ าที่ฝากหลักทรัพย์ เพื่อรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม (ถ้ ามี)
3. รับรองความถูกต้ องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่บริ ษัทจัดการได้ คานวณไว้ แล้ ว
ตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมู ลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน” เมื่อเห็นว่าถูกต้ องแล้ ว
4. จ่ายเงินเป็ นยอดรวมเพื่อคืนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ของผู้ชาระบัญชี
5. โอนเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้ าบัญชีกองทุน ตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ
6. แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบหากบริ ษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อบังคับอื่นใดที่ออกตาม
กฎหมาย ก.ล.ต.
7. ดาเนินการฟ้องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิ บตั ิหน้ าที่ของตน หรื อฟ้องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจาก
บริษัทจัดการ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้ หรื อเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. ให้ ความเห็นชอบในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะดาเนินการตามหัวข้ อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรื อ “การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน” หรื อ “การรับชาระ
หนี ้เพื่อกองทุนด้ วยทรัพย์สินอื่น”
9. รับรองผลการนับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ได้ รับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติจากบริ ษัทจัดการ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุน
ซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรื อของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ ง มติ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ และปรากฎว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ 55
หรื อไม่เกินร้ อยละ 80 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรื อ
ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
10. รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนและดูแลตรวจสอบให้ ผ้ ชู าระบัญชีปฏิบตั ิตามมาตรา 130
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และในพระราชบัญญัติฉบับแก้ ไข ในกรณีที่ผ้ ู ชาระบัญชี
กระทาการหรื องดเว้ นกระทาการตามมาตรา 130 จนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ รายงานให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยไม่ชกั ช้ า
11. ดาเนินการรับหรื อจ่ายเงินจากบัญชีของกองทุน ตามคาสัง่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรของบริษัทจัดการ
12. ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้ องอนุญาตให้ บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สอบบัญชีของกองทุนทาการตรวจสอบบัญชีหลักทรัพย์ บัญชี
กองทุน และเอกสารหลักฐานอื่นของกองทุนได้ ภายในเวลาทาการปกติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยบริ ษัทจัดการจะบอกกล่าว
ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย 1 วันทาการ
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13. ในกรณีที่ผ้ ูสอบบัญชีของกองทุน หรื อผู้สอบบัญชีของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรื อผู้สอบบัญชีอิสระ หรื อผู้ชาระบัญชีของ
กองทุน หรื อหน่วยงานผู้มีอานาจควบคุมผู้ดูแลผลประโยชน์ขอคาชี ้แจง ไม่ว่าจะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ตามเกี่ยวกับ
การกระทาการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบัญชีหลักทรัพย์ หรื อบัญชีของกองทุน หรื อเรื่ องอื่นใดเกี่ยวกับกองทุน ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบโดยทันทีและจะต้ องทารายงานเกี่ยวกับคาขอดังกล่าวพร้ อมรายงานขันตอนการปฏิ
้
บตั ิที่ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ได้ กระทาไปแล้ ว หรื อที่จะกระทาต่อไปให้ บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชกั ช้ า
14. หน้ าที่อื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
หน้ าที่ในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน
1. รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดแู ลผลประโยชน์
และทรัพย์สินของบุคคลอื่นใดที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดแู ลรักษาอยู่จนกว่าจะเลิกกองทุนหรื อสิ ้นสุดการทาหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทั ้งดูแลให้ การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการและ
ในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนโดยต้ องเก็บรักษาหรื อฝากไว้ อย่างปลอดภัยที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรื อธนาคารแห่งประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตหรื อตกลงเป็ นอย่างอื่น และหากมีการเปลี่ยนแปลง
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน ต้ องแจ้ งให้ บริษัทจัดการทราบทันที
2. ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรื อรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน เพื่อผลประโยชน์ในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปั นผล
การรับดอกเบี ้ยและหรื อหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนพึงจะได้ รับ รวมทังด
้ าเนินการรับหรื อจ่ายเงินตามสิทธินนๆ
ั้
ตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ รวมทัง้ แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบในกรณีที่มีความจาเป็ นที่ต้องป้องกันการเสียสิทธิที่มีอยู่หรื อ
เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์นนั ้ ๆ
หน้ าที่เกี่ยวกับการดาเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
1. ส่งมอบ รับมอบ สัง่ ซื ้อตามสิทธิ จาหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน ตลอดจนชาระและรับชาระราคาหลักทรัพย์
ตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้ องครบถ้ วนของหลักทรัพย์และทรัพย์สินก่อนดาเนินการ
2.จัดทารายงานดังต่อไปนี ้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ได้ ตกลงร่วมกัน ส่งให้ บริษัทจัดการ
ก. รายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทุนเป็ นรายวัน
ข. รายงานรายละเอียดการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
ค. จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้
ง. รายงานเกี่ ยวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรั พย์ และตามสถานภาพของหลักทรั พย์ พร้ อมทัง้ คานวณ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ (ถ้ ามี) เป็ นรายวัน
จ. รายงานเจ้ าหนี ้ซื ้อหลักทรัพย์และลูกหนี ้ค่าขายหลักทรัพย์เป็ นรายวัน
ฉ. รายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์และบัญชีเงินฝากตามที่ตกลงร่วมกัน
3. รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทาการหรื องดเว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิดความเสียหาย
ต่อกองทุน หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึง
เหตุการณ์ดงั กล่าว
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ความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายในการรับฝากทรัพย์สิน ซึ่งพิสจู น์ได้ ชดั เจนว่าเกิดขึ ้นจากการกระทาหรื องดเว้ น
กระทาการโดยจงใจ หรื อประมาทเลินเล่อ ของผู้ดแู ลผลประโยชน์พนักงาน ลูกจ้ าง บริ วาร หรื อบุคคลใดที่ทางานให้ แก่ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ รวมถึงหน้ าที่ดแู ลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื่ อมี การเปลี่ยนแปลงผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์ รายเดิ มมี ห น้ าที่ดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรอง
ความถูกต้ องและครบถ้ วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้ นกระทาการ หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้ สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในการฟ้องร้ องบังคับคดีกบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานัน้
จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนในการทาหน้ าที่เป็ น
ผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อเป็ นการดาเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
บริ ษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ โ้ ดยได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้ อีก
ฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรื อตามกาหนดเวลาที่ทงสองฝ่
ั้
ายได้ ตกลงร่วมกัน
(2) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่
น้ อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรื อมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกรณีอื่นใด และบริ ษัทจัดการ
และผู้ดแู ลผลประโยชน์ทงสองฝ่
ั้
ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้ สอดคล้ องกับกฎหมายหรื อประกาศดังกล่าว
ทังนี
้ ้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์
จะรับหน้ าที่ดงั กล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการ
ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่
ขายได้ แล้ วทังหมดของโครงการเรี
้
ยกร้ องให้ มีการเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นาข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนหรื อข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนไปเปิ ดเผย
หรื อใช้ ในทางที่ก่อหรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรื อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เอง บริ ษัทจัดการ
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สามารถบอกเลิกสัญญาจัดตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ ทังนี
้ ้ การบอกเลิกสัญญาจะต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ องคุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่บริษัทจัดการ
ตรวจพบเองหรื อปรากฏจากการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่ การ
เป็ นอย่างอื่น และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่ได้ แก้ ไข
เสร็ จสิ ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ มีการแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในเวลาที่กาหนด บริ ษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื่ อได้ รับอนุญาตแล้ ว
บริษัทจัดการจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน
ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ าข้ อยกเว้ นให้
กระทาได้ หากเป็ นกรณีที่มีนัยสาคัญและไม่สามารถแก้ ไขให้ หมดไป ให้ บริ ษัทจัด การกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์ สินกองทุนรวม :
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19
สานักงานเลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7
และ/หรื อที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรื อที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
3. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนแอสเซท พลัส จากัด
ที่อยู่ : ชัน้ 17 อาคารสาทรซิตี ้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2672-1000 โทรสาร 0-2286-4473
4. ผู้จัดจาหน่ าย : 5. ผู้ดแู ลสภาพคล่ อง (Market Maker) : 6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : 7. ที่ปรึกษาการลงทุน : 8. ที่ปรึกษากองทุน : 9. ผู้ประกัน : -
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10. ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) : 11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน : 12. Prime Broker : 13. สิทธิ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ใน “การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”
สิทธิในการรับเงินปั นผล : สิทธิในการโอนหน่ วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ภายใต้ เงื่อนไข "ข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุน"
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุนวิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อสานักงานนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนไม่ได้ เป็ นผู้ใช้ บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุนและยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้ อมคาขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครัง้ ณ วันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน
(ค) หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกากับภาษีพร้ อมหลักฐานการรับคาขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
(ง) การโอนหน่วยลงทุน ดังกล่าวข้ างต้ น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้ อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการ
โอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนได้ รับคาขอโอนหน่วยลงทุน
(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดาเนินการเป็ นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เป็ นหลัก ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ระบุในข้ อ 8.5 “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย”
ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน : สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ ไขวิธีจัดการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีจดั การ โดยบริษัทจัดการจะทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการต่อเมื่อได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของ
จานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรื อของจานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนตามที่ บริ ษัทจัดการ
กาหนด ทังนี
้ ้ เป็ นไปภายใต้ หวั ข้ อ “วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ”
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ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรื อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้ อง
ไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่
มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้ รับเงินคืนเมื่อโครงการสิ ้นสุดลง โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีผ้ ชู าระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชาระบัญชี โดยจะได้ ดาเนินการให้ มีการจาหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ชาระภาระหนี ้สินและแจกจ่ายเงินคืน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “การชาระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยคืนเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเมื่อ
เลิกโครงการ”
สิทธิประโยชน์ อ่ นื ๆ :
1. สิทธิในการได้ รับชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้ รับชาระค่าซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถ
ชาระค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ตามที่กาหนดไว้ ภายใต้ หวั ข้ อ “การชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”
2. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลในบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์ จะแจ้ งแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูลที่ได้ แ จ้ งไว้ เมื่ อเปิ ดบัญชีผ้ ูถือหน่วยลงทุน ต้ องกรอกใบคาขอ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูล และยื่นให้ แก่บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนเพื่อแก้ ไขข้ อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ ามี)
เพื่อให้ นายทะเบียนดาเนินการแก้ ไขข้ อมูลในบัญชีผ้ ูถือหน่วยลงทุนต่อไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องรับทราบและยินยอมที่
จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
3. สิทธิในการจานาหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน สามารถนาหน่วยลงทุนไปจานาได้ ตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจานา
ให้ แก่ผ้ รู ับจานาที่เป็ นสถาบันการเงินเท่านัน้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้ แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ ถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตัง้ จาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรี ยกให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที่ตนถือ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้ รับประโยชน์ตอบแทนหรื อการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนันๆ
้ ด้ วย

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ ตี ้

9

14. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
รู ปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
- ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและระยะเวลาการส่ งมอบ :
14.2.1. เมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับใบคาขอเปิ ดบัญชี และใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้ อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ตามที่กาหนดแล้ วบริ ษัทจัดการจะส่งมอบสาเนาใบคาขอเปิ ดบัญชี และหรื อสาเนาใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานในการเปิ ดบัญชี และการซื ้อหน่วยลงทุน
14.2.2. บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิ ดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชี
14.2.3. นายทะเบียนจะจดแจ้ งชื่อผู้จองซื ้อหรื อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับชาระ
ค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ ว และผู้จองซื ้อหรื อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริ ษัทจัดการเรี ยบร้ อยแล้ ว
และในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคื นหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ต่อเมื่อนายทะเบียนได้
ทาการจัดสรรเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแล้ ว
14.2.4. บริ ษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อผู้ลงทุนทุกครัง้ ที่มีการขาย
หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ลู งทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรก บริ ษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดาเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 15 วัน ทาการ นับตังแต่
้ วนั สิ ้นสุด
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกและในกรณีที่บริ ษัทจัดการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขาย
ครัง้ แรกบริ ษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดาเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการ
นับตังแต่
้ วนั ทาการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
14.2.5 บริ ษัทจัดการจะออกและจัดส่งใบยืนยันการถือหน่วยลงทุน อย่างน้ อยทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ณ วันทาการสุดท้ าย
ของเดือนมิถุนายนและธันวาคม ให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุ นทุกราย ภายใน 15 วันนับจากวันดังกล่าว เพื่อให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
ตรวจสอบความถูกต้ องของจานวนหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้ ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน
14.2.6. บริ ษัทจัดการจะถือว่าข้ อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ องที่สดุ ดังนัน้ หากปรากฏข้ อผิดพลาดใดๆ
ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรื อรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องทาการทักท้ วงข้ อผิดพลาดภายใน 7
วันทาการนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนัน้ บริษัทจัดการจะถือว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง
14.2.7 บริ ษัทจัดการจะดาเนินการออกใบหน่วยลงทุน ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอให้ บริษัท
จัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนาไปใช้ เป็ นหลักประกัน ในการขอสิน เชื่อ จากสถาบัน การเงิน หรื อกรณีพิเศษอื่นๆ ทัง้ นี ้
ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทาเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านันโดยมี
้
ขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคาขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน ซึง่ ขอรับได้ จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
2.ยื่นใบคาขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน พร้ อมชาระค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
3.นายทะเบียนโดยได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการจะดาเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจานวน
หน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกในใบคาขอ สาหรับกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกจานวนหน่วยลงทุนในใบคาขอมากกว่า
จานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถื อว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ ออกใบหน่วยลงทุนสาหรับหน่วยลงทุนจานวนเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
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4. ใบหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการออกให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด ซึง่ จะระบุ
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทจัดการและประทับตราสาคัญ หรื อลายมือชื่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หรื อใช้ เครื่ องจักรประทั บ หรื อโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.จะอนุญาตให้ ทาได้ จึงจะถือว่า
ใบหน่วยลงทุนถูกต้ องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถใช้ อ้างอิง
ต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจาเป็ นต้ องใช้ ใบหน่วยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมต้ องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้ อ "นโยบายการจ่ายเงินปั นผล" โดยจะดาเนินการเกี่ยวกับ
การจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
1. บริ ษัทจัดการจะปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและคานวณกาไรสุทธิต่อหน่วยและเงินปั นผลต่อหน่วยโดยถือจานวนหน่วย
ลงทุนตามทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันปิ ดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ โดยบริษัท
จัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนกองทุนของนายทะเบียน ณ วันเวลาดังกล่าวเท่านัน้
2. บริ ษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั นผลต่อ
หน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการและส่งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
3. บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชีภายใน 10 วันทาการ
นับจากวันปิ ดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์ สินอื่น
วิธีการชาระเงินหรื อทรั พย์ สินอื่นให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน :
กรณีบริ ษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ หรื อ
ทรัพย์สินอื่นแทน บริ ษัทจัดการจะกาหนดขันตอนการด
้
าเนินการต่อไป โดยต้ องได้ รับมติพิเศษให้ ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขันตอนที
้
่กาหนดดังกล่าวต้ องสามารถปฏิบตั ิได้ จริง และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย
การชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กาหนด เท่านัน้
วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์ สินอื่นให้ แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ (ถ้ ามี) : -
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17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน:
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่จดั ให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และการชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่น รวมทังการให้
้
สิทธิหรื อการจากัดสิทธิใดๆ
แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้ กระทาตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันหรื อตามกฎหมาย
แล้ ว ให้ ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการตามอานาจหน้ าที่แล้ ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรื อผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้ นแต่เป็ น
การโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุน
จะทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กาหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้ นแต่
เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรื อการจานาหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน
ข้ อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดในการใช้ สิทธิออกเสียง (ถ้ ามี) :
ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน
ชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน:
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรื อกฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ ดาเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาโดยชอบแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงเห็
้
นชอบให้
ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายให้ ถือว่ามตินนเสี
ั ้ ยไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ ไขข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ต้ องได้ รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรื อของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้ นแต่ กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ กาหนดไว้ ในข้ อผูกพัน หรื อที่กาหนดไว้ ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรื อตามที่กาหนดในประกาศนี ้แล้ ว ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้ รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน
ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ ตี ้
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(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษ
ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพัน :
การแก้ ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพัน และมีสาระสาคัญที่เป็ นไปตามและ
ไม่ขดั หรื อแย้ งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ ถือว่าข้ อผูกพันส่วนที่แก้ ไขเพิ่มเติมนันมี
้ ผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญา
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญต้ องได้ รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทังนี
้ ้ เรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ให้ รวมถึง
(ก) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นตามข้ อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้ อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้ อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่ องใดๆ อันมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่ องที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้ มีผลผูกพันเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันให้ มีสาระสาคัญสอดคล้ องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยได้ รับมติโดย
เสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน แล้ วแต่กรณี หรื อ
(ข) ผู้ดแู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันนันเหมาะสม
้
มีความจาเป็ นหรื อสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้ องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทังประทั
้
บตราบริษัท (ถ้ ามี)
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้ มีข้อผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทาการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจดูได้ รวมทังจั
้ ดส่งสรุปการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันพร้ อมทังเหตุ
้ ผลและความจาเป็ นให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพร้ อมกับ
การส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
18. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
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19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
19.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรื อมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี ้
(1) จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 ราย ในวันทาการใด
(2) กรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึง่ เกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด ทังนี
้ ้ กรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่มีกาหนดระยะเวลาการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนเป็ น ช่ ว ง (interval fund) การพิ จ ารณาระยะเวลาการขายคื น หน่ ว ยลงทุน ให้ พิ จ ารณาจากเฉพาะในช่ ว ง
ระยะเวลาเดียวกัน ซึง่ กองทุนรวมเปิ ดให้ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้
ความใน (2) มิให้ นามาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล
ว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคณ
ุ ภาพ
และมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้ รับผลกระทบจากการขายคืนนัน้
(3) กรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งซึ่งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ วมีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (2) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความใน (2) และ (3) มิให้ นามาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี ้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมดัชนี
(ค) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(ง) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(จ) กองทุนรวมฟี ดเดอร์
(4) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทั ้งหมดโดยคานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 50 ล้ านบาท
ในวันทาการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
19.2 เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให้ บริ ษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทาการหรื องดเว้ น
กระทาการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน
19.3 เมื่อได้ รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรื อของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
19.4 สานักงานจะเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ าอาจมีการจัดตังกองทุ
้
น
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์ จากการลงทุนของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ หรื อเพื่อเป็ น
เครื่ องมือในการบริ หารจัดการทรัพย์สินหรื อธุรกิจของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใด และสานักงานได้ ดาเนินการแจ้ งให้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องทาการชีแ้ จง แสดงเหตุผล ข้ อเท็จจริ ง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชีแ้ จง หรื อชีแ้ จง
แล้ วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรื อทาให้ เชื่อได้ ว่าการจัดตัง้ กองทุนรวมเป็ นการจัดตัง้ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้ จริ ง และ
สานักงานสัง่ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมทาการแก้ ไข หรื อดาเนินการใด ๆ และบริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการ
ตามที่สานักงานสัง่ ได้ หรื อดาเนินการแล้ วแต่ไม่สามารถทาให้ กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างแท้ จริง
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การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
1. ในกรณีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพราะเหตุตามข้ อ 19.1 บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนีเ้ พื่อเลิกกองทุนเปิ ด
ดังกล่าว เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกาหนดหรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น

1. ยุติการรับคาสัง่ ซื ้อและคาสัง่ ขายคืนหน่วยตังแต่
้ วนั ที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน
2. แจ้ งให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี ้
2.1 แจ้ งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้
2.2 แจ้ งเป็ นหนังสือถึงผู้ดแู ลผลประโยชน์
2.3 แจ้ งสานักงานผ่านระบบที่จดั ไว้ บนเว็บไซต์ของสานักงาน
3. จาหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุนเพื่อรวบรวมเงินเท่าที่
สามารถกระทาได้ เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยให้ ผ้ ถู ือหน่วยโดยอัตโนมัติ
4. ชาระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ ตามข้ อ 3 ให้ ผ้ ถู ือหน่วยภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้ เลิก
กองทุน และเมื่อได้ ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยแล้ วให้ ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
ในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดใดลดลงเหลือน้ อย
กว่า 50 ล้ านบาทในวันทาการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนันบริ
้ ษัทจัดการจะดาเนินการ ตาม 1 ถึง 4
2.ในกรณีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพราะเหตุครบกาหนดอายุโครงการ หรื อเพราะเหตุอื่นที่ทราบกาหนดการเลิกล่วงหน้ า
การเลิกโครงการเนื่องจากครบกาหนดอายุโครงการ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จะกาหนดหรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
การดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
2.1 แจ้ งให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทราบ
≥ 5 วันทาการ
2.1.1 แจ้ งเป็ นหนังสือถึงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ก่อนวันเลิกกองทุน
2.1.2 แจ้ งสานักงานผ่านระบบที่จดั ไว้ บนเว็บไซต์ของสานักงาน
2.1.3 แจ้ งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนันเป็
้ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2.2 ดาเนินการด้ วยวิธีการใดๆ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยและผู้ลงทุนทัว่ ไปทราบเรื่ องดังกล่าว
≥ 5 วันทาการ
ก่อนวันเลิกกองทุน
2.3 จาหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
ให้ เสร็จสิ ้นก่อนวันเลิก
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีกาหนดระยะเวลาใช้ เงินคืนเมื่อทวงถาม
กองทุน
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20. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบเพื่อทา
หน้ าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชาระหนี ้สินของกองทุนรวมแล้ วให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน รวมทังท
้ าการ
อย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้ เสร็ จสิ ้น ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้ จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
และผู้ชาระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวน
หน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ ชาระบัญชีเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ชาระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้ างอยู่ให้ ผ้ ชู าระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่ านการอนุมัติจากส านักงาน หรื อผ่านการแก้ ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็ น
ส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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