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1. ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทนุเปิดแอสเซทพลสัยโุรปควอลิตี ้

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Asset Plus Europe Quality Fund 

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE QUALITY 

ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด  

ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) : - 

ลักษณะโครงการ : กองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย  

วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับนกัลงทุนทัว่ไปที่ต้องการน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี 
ทัง้นี ้ผู้ลงทนุควรมีความเข้าใจและยอมรับความเส่ียงของการลงทนุในต่างประเทศได้ 
 
2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทนุ 

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : กองทนุรวมฟีดเดอร์ 
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : E.I. Sturdza Funds PLC : Strategic Europe Quality Fund 
ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขาย : ไอร์แลนด์ ( IRELAND ) 

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ : ไม่ก าหนด 

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทนุรวมที่เน้นลงทนุแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
1. เน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ E.I. Sturdza Funds PLC : Strategic Europe Quality Fund (กองทนุหลกั) โดยเฉล่ียใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทัง้นี ้กองทุนหลักบริหารและจัดการโดย E.I. Sturdza Strategic 
Management Limited ซึ่งเป็นกองทุน UCITS ที่จดทะเบียนที่ประเทศไอร์แลนด์และเป็นกองทุนที่มีหน่วยงานก ากับดูแล
ด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of SecuritiesCommission 
(IOSCO) และประเทศที่มีตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ World Federations of Exchange (WFE) บริษัทจดัการ
จะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class : A EUR Class shares อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปล่ียนแปลง
ประเภท (Class) ของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังได้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว (รายละเอียดของประเภทของ Share classes 
สามารถดเูพิ่มเติมได้จากหนงัสือชีช้วนของกองทุนหลกัจากเว็บไซต์ของกองทุนหลกั) ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูส าคัญของ
กองทนุหลกัไว้ในหนงัสือชีช้วน 
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กองทุนหลกัลงทุนในตราสารทนุที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นท่ีรู้จกัเป็นหลกั โดยเน้นลงทุนในตราสารทนุ หรือตราสาร 
ที่เก่ียวข้องที่จดทะเบียน หรือ ด าเนินการ หรือ ได้รับผลประโยชน์จากภมูิภาคยุโรป อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจลงทนุไม่เกินร้อยละ 25 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิในตราสารทุนของภมูิภาคอื่นๆ ทัว่โลก ทัง้นี ้กองทนุอาจลงทนุไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ในหุ้นของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ซึ่งรวมถึงประเทศรัสเซียด้วย โดยการลงทุนในรัสเซียจะเลือกเฉพาะตราสารทุนที่จดทะเบียน 
และ/หรือ ซือ้ขายใน Russia Trading System (RTS) หรือ Moscow Interbank Currency Exchange Stock Exchange (MICEX) 
ทัง้นี ้กองทนุหลกัจะไม่ลงทนุในตราสารทนุของบริษัทท่ีมีมลูค่าตลาดต ่ากว่า 300 ล้านยโูร ในวนัท่ีท าการซือ้หลกัทรัพย์ 
กองทุนสามารถท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียงจากการลงทุนตามที่ส านกังานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี ้กองทนุหลกัจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อป้องกนัความเส่ียงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทนุ โดยจะมีภาระผกูพนัจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าไม่เกิน 100% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ดงันัน้ 
กองทนุหลกัจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทนุรวมอื่น 
นอกจากนี ้ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) และจะไม่ลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) 
และตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทัง้ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
(Unlisted Securities) อนึ่ง กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) 
หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจัดอันดบั
ความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี 
ในขณะท่ีกองทนุลงทนุ แต่ต่อมามีการเปล่ียนแปลงเป็น Non-Investment Grade หรือ Unlisted Securities เท่านัน้ 
2. กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายขุองตราสาร
หรือสญัญาหรือระยะเวลาการฝากเงินแล้วแต่กรณีต ่ากว่า 1 ปี เพื่อส ารองไว้ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุนรอ
การลงทุน หรือเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน ตลอดจนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 
3. บริษัทจดัการจะลงทุนใน Class: A EUR Class Shares โดยบริษัทจดัการจะซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั ในสกุลเงิน 
ยโูร ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทจดัการเปล่ียนแปลง Class ที่ลงทนุ บริษัทจดัการจะซือ้ขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเดียวกันกับ Class ที่ลงทุน
กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ทัง้นี ้กองทุนอาจจะ
พิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อลดความเส่ียง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ตามสภาวการณ์ตลาด ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึง่พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เก่ียวข้อง 
เช่น ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน:ในกรณีบริษัทจดัการคาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจดัการอาจ
พิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในสดัส่วนที่ค่อนข้างมาก 
แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่าขึน้ บริษัทจดัการอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทนุในสดัส่วนน้อย อย่างไรก็ตาม หากผู้จดัการกองทนุพิจารณา
ว่าการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์
ที่อาจได้รับ ผู้จดัการกองทนุอาจไม่ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนก็ได้ 
4. กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Strategic Europe Quality Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุนหลกั
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือลักษณะส าคญัของกองทุน การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่
ขดัต่อหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เป็นต้น และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลกัไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ 
และ/หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวได้อีกต่อไป บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะน าเงิ นลงทุนไปลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกนัตามโดยกองทุนจะด ารงอตัราส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 
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โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะรายงานให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบ และปิดประกาศ
ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนด าเนินการดงักล่าว ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
5. บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีที่สถานการณ์การลงทนุ
ในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรือในกรณีที่ไม่สามารถสรรหากองทนุรวมตา่งประเทศที่เหมาะสมได้ 
6. ในกรณีที่บริษัทจดัการอยู่ระหว่างการด าเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย หรือเลิกกองทนุ จะยกเว้นไม่น าเร่ืองอตัราส่วนการลงทุน
ในหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และการลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนมาบงัคบัใช้ระหว่างการด าเนินการ
ดงักล่าว 
7. ในภาวะปกติ กองทนุจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุหรือตามอตัราส่วนท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุน
ในประเทศและ/หรือต่างประเทศและ/หรือการลงทนุในกองทนุ Strategic Europe Quality Fund ไม่เหมาะสม เช่น ภาวะที่ตลาด
และเศรษฐกิจมีความผนัผวนหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ หรือกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบซึ่งมีผลกระทบต่อการลงทุน 
และ/หรือ ในช่วงระหว่างขออนุมติัการเพิ่มวงเงินลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรือ กรณีเกิดเหตุสดุวิสยัหรือมีเหตุผล
ที่จ าเป็นและสมควร 
8. ทัง้นี ้ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลาดงันีร้วมด้วยก็ได้ ทัง้นี ้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั 
1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 
2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับค าสัง่ขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การโอนย้ายกองทนุจ านวนมากหรือเพื่อรอการลงทนุ ทัง้นี ้ต้องไม่เกินกว่า 10 วนัท าการ 
9. ในกรณีที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนอื่นที่กองทุนมีการลงทุนเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุนหลักนัน้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด 
(1) มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัและ/หรือกองทนุอืน่ดงักล่าว 
(2) ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัและ/หรือกองทนุอื่นลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวนัท าการใดติดต่อกนั คิดเป็น
จ านวนเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัและ/หรือกองทนุอื่น 
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลกัและ/หรือกองทนุอื่นมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าวบริษัทจดัการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
(1) แจ้งเหตทุี่กองทนุหลกัและ/หรือกองทนุอื่นมมีลูค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีทีส่ดุ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้ส านกังานและผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีปรากฏเหต ุ
(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีปรากฏเหตุ 
(3) รายงานผลการด าเนินการให้ส านกังานทราบภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 
(4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เก่ียวกบัสถานะของกองทนุรวม 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะด าเนินการให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการดงักล่าวด้วย 

ทัง้นี ้ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านกังาน 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ีมีการด าเนินการเปล่ียน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่น าเร่ืองการลงทุนหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บงัคบัใช้ในช่วงด าเนินการคดัเลือกและเตรียมการลงทนุ 

ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศ  
ชื่อกองทนุ E.I. Sturdza Funds PLC: Strategic EUROPE Quality Fund 
ประเภทกองทนุ กองทนุเปิด UCITS Fund สกลุเงนิ EURO ซึง่จดทะเบยีนในประเทศ Ireland 
Class  A EUR Class 
ISIN Code IE00B5VJPM77 
Bloomberg Ticker EISEVLE ID 
วนัที่จดัตัง้กองทนุ (Inception) 29 ตลุาคม 2553 

สกลุเงิน  EURO 
วตัถปุระสงค์ และนโยบาย
การลงทนุ 

กองทุนมีจุดประสงค์การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากราคาของตราสารทุนที่เพิ่มสูงขึน้ 
โดยเน้นลงทุนในตราสารทุน หรือตราสารที่เก่ียวข้องที่จดทะเบียน หรือด าเนินการ หรือได้รับ
ผลประโยชน์จากภูมิภาคยุโรป อย่างไรก็ตามกองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิในตราสารทนของภูมิภาคอื่นๆทัว่โลก ทัง้นี ้กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิในหุ้นของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ซึง่รวมถึงรัสเซียด้วย โดยการลงทนุใน
รัสเซียจะเลือกเฉพาะตราสารทุนที่จดทะเบียนและ/หรือซือ้ขายใน Russia Trading System 
(RTS) ห รือ  Moscow Interbank Currency Exchange Stock Exchange (MICEX) ทั ง้นี  ้
กองทุนจะไม่ลงทุนในตจราสารทุนของบริษัทที่มีมลูค่าตลาดต ่ากว่า 300 ล้านยูโร ในวนัที่ท า
การซือ้หลกัทรัพย์ ส าหรับการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าจะมีภาระผกูพนัจากการลงทนุ
ไม่เกิน100% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

การจา่ยเงินปันผล ไม่จ่าย 
ตวัชีว้ดั (Benchmark) ตวัชีว้ดัของการลงทนุในกองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบั MSCI Europe Index 
มลูค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้ ไม่ก าหนด 
อายกุองทนุ ไม่ก าหนด 
บริษัทจดัการ  E.I. Sturdza Strategic Management Limited 
ที่ปรึกษาการลงทนุ Lofoten Asset Managementk Limited 
Administrator HSBC Securities Services (Ireland) Limited 
ผู้ดแูลผลประโยชน์  HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited 
Management Fees 
(% ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ) 

ไม่เกิน 1.50% ต่อปี  

Performance Fee 10%ของผลตอบแทนส่วนท่ีกองทนุสามารถท าได้เกินกวา่ Benchmark โดยใช้วิธีค านวณแบบ 
High Water Mark 

Information สามารถดขู้อมลูหนงัสือชีช้วนฯ และข้อมลูเพิ่มเติมของกองทนุหลกัได้ที่เว็ปไซต์ 
:http://www.eisturdza.com 
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หมายเหตุ กองทุนStrategic Europe Quality Fund จะแบ่งหน่วยลงทุนเป็น class ต่างๆ โดยแต่ละ class จะมีโครงสร้างอตัรา
ค่าธรรมเนียม มลูค่าการลงทุนขัน้ต ่า สกุลเงินอ้างอิง นโยบายการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน และประเภทผู้ลงทนุ
เป็นต้น บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลงชนิดหน่วยลงทุน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นหลกัโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

Performance Fee คือ การแบ่งผลก าไรจากการfด าเนินงานท่ีกองทนุสามารถท าได้เกนิกว่า Benchmark ค านวณทกุๆ รอบคร่ึงปี
บัญชี (6 เดือน) คิดเป็น 10% ของผลตอบแทนส่วนที่กองทุนสามารถท าได้เกินกว่า Benchmark ค่าธรรมเนียมส่วนนีจ้ะใช้
หลกัการค านวณแบบ High Water Mark คืออยู่ภายใต้เงื่อนไขของผลตอบแทนสงูสดุ โดยจะไม่มีการค านวณจ่ายค่าธรรมเนียม
ส่วนนีจ้นกระทัง่มลูค่าทรัพย์สินของกองทนุกลบัขึน้ไปสงูกว่ามลูค่าทรัพย์สินของกองทนุท่ีจ่ายค่าธรรมเนียมนีค้รัง้หลงัสดุ ในกรณี
ที่ผลการด าเนินงานต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน หรือ Benchmark กองทนุจะไม่ได้ส่วนแบ่งนี ้

ทัง้นี ้หากกองทุนหลกัมีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมลูข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปรับปรุงข้อมลูกองทนุหลกั 
โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขหรือการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจดัการ 

ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่นที่จะลงทนุในประเทศ 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณี
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเตมิประเภทหรือ
ลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน่ 
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินทัว่ไป 
1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่
1.1 ตราสารหนี ้
1.1.1 พนัธบตัร 
1.1.2 ตัว๋เงินคลงั 
1.1.3 หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III) 
1.1.4 B/E 
1.1.5 P/N 
1.1.6 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้  
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
1.1.8 ตราสารหนีอ้ื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
2. คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ 
เป็นไปตามประกาศ 
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้
1. มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทัว่ไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3 
2. ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไม่ใช้กบัการลงทนุในหนว่ย CIS 
ของกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่) 
2.1 มีการลงทนุในทรัพย์สินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
2.2 มกีารลงทนุในทรัพย์สินเมือ่ใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนัน้ 



 

กองทนุเปิดแอสเซทพลสัยโุรปควอลิตี ้  6 
 

2.3 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit ส าหรับ
ทรัพย์สินท่ีเป็น SIP ของกองทนุนัน้ 
2.4 มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทนุนัน้ 
3. ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วต้องไมใ่ช่กองทนุรวมฟีดเดอร์ 
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก 
เป็นไปตามประกาศ 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
เป็นไปตามประกาศ 
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) 
เป็นไปตามประกาศ 
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑ์การลงทนุดงันี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี underlying เป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน 
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนั (spot price) หรือ
ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี ้ราคาของ underlying อื่นท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็น
องค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 
2. เงื่อนไขการลงทนุและหลกัเกณฑ์ 
เป็นไปตามประกาศ 

ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่นที่จะลงทนุในต่างประเทศ 
บริษัทจดัการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  
ทัง้นี ้การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการท าสัญญาใน
ประเทศที่มีหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซือ้ขายใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จดัตัง้และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน) (GMS) เป็นต้น 
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินทัว่ไป 
1. ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก ่
1.1 ตราสารหนีต้่างประเทศ 
1.1.1 พนัธบตัร 
1.1.2 ตัว๋เงินคลงั 
1.1.3 หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III) 
1.1.4 B/E 
1.1.5 P/N 
1.1.6 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้  
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
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1.1.8 ตราสารหนีอ้ื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
2. คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ 
เป็นไปตามประกาศ 
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายตา่งประเทศ ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้
1. มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทัว่ไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3 
2. เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศที่มีลกัษณะดงันี ้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่ ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ซึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรือเป็นหนว่ยของกองทนุ CIS ต่างประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทนุดงักล่าวอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO 
2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทนุในหนว่ยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุ CIS ต่างประเทศดงักลา่วต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์
การก ากบัดแูลการออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทนุรายย่อยของประเทศนัน้ 
3. ประเทศที่ก ากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุอยา่งเพียงพอ ทัง้นี ้ตามรายชื่อประเทศ
ที่ส านกังานก าหนด 
4. ในกรณีเป็นการลงทนุของ MF ในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุดงักลา่วต้องมกีารจ ากดัการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมี
เหตจุ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไมใ่ช้กบัการลงทนุในหนว่ยของ
กองทนุ CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่) 
4.1 มีการลงทนุในทรัพย์สินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัท่ี MF สามารถลงทนุได้ในสดัส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทนุ 
CIS ต่างประเทศนัน้ 
4.2 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของ 
MF นัน้ ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไม่ใช้กบักรณีทรัพย์สินท่ีเป็น SIP 
4.3 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit ส าหรับ
ทรัพย์สินท่ีเป็น SIP ของ MF นัน้ 
4.4 มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นัน้ 
5. ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุ CIS ตา่งประเทศดงักล่าวต้องไม่ใช่
กองทนุท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน โดยก่อนการลงทนุ บลจ. ต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลู เหตผุลความจ าเป็นและ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ก่ียวข้องกบัการลงทนุในลกัษณะดงักล่าวไว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย 
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก 
เป็นไปตามประกาศ 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
เป็นไปตามประกาศ 
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) 
เป็นไปตามประกาศ 
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ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑ์การลงทนุดงันี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี underlying เป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน 
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนั (spot price) หรือ
ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี ้ราคาของ underlying อื่นท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็น
องค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 
2. เงื่อนไขการลงทนุและหลกัเกณฑ์ 
เป็นไปตามประกาศ 
 
อัตราส่วนการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทนุไม่เป็นไปตามข้อนีจ้ะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 1.1 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 10% 

1.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ทรัพย์สินดงันี ้

1.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่ MF ได้ด าเนินการให้มีการ
รับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมี
เงื่อนไขให้ MFสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
1.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
1.3 total SIP ตามข้อ 2 ของส่วนนี ้แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี  ้ที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.3.1 มีลกัษณะตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สญัญา (single entity limit) 
1.3.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating 
(ข้อนีไ้ม่ใช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ที่ลงทนุ
ใน B/E หรือ P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้
ทรัพย์สินดงักล่าวมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

2 total SIP ซึง่ได้แก่  
2.1 ทรัพย์สินตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สญัญา (single entity limit)  
2.2 ตราสารหนีห้รือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือทีต่วัตราสาร
และ/หรือผู้ออกตราสารที่ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment 
grade/unrated) 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

3 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 20% 
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนเงนิทุนโครงการ 

จ านวนเงนิทุนโครงการเร่ิมต้น : 1,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิ่มเงนิทุนโครงการ : มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทนุมากกว่าจ านวนเงนิทนุ : เป็นจ านวน
ร้อยละ 15.0 ของจ านวนเงินทนุโครงการ 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 100,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
1. ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการ
ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุของโครงการ  
2. บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเงินทุนของโครงการได้ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทนุ  

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลดความเส่ียง (Hedging)  

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทนุ  

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัให้ผลประกอบการเคล่ือนไหวตามดชันีชีว้ดั (passive management 
/index tracking) 

ด ารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีว้ัด (tracking error : 
“TE” % ต่อปี) : 3.00 

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

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย 

 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าขัน้ต ่าของการรับซือ้คืน : ไม่ก าหนด  

จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรับซือ้คืน : ไม่ก าหนด 
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วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
- แบบดลุยพินิจของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : ทกุวนัท าการ 

การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วนัท าการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทกุวนัท าการ ท่ีเป็นวนัท าการปกติของบริษัทจดัการ กองทนุต่างประเทศ และประเทศที่เก่ียวข้อง
กบัการลงทนุ (ถ้ามี) โดยก าหนดให้ส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 วนัท าการ ตามเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด 
ทัง้นี ้จะแจ้งให้ทราบหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส าคญัและ/หรือที่เว็บไซต์บริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย ซึ่งค านวณตามหัวข้อ 
“วิธีการค านวณก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง” 

การสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และได้ท ารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว 

ผู้สัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจดัการ
อยู่ในระหว่างการด าเนินการตามข้อ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" 

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนัน้ไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกนัเกิน 1 ปิ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีดงักล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 

การช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจัดการ
กองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลา
ในการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมก าหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่
เสร็จสิน้การค านวณดงักล่าว 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศวนัหยุดท าการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนบัสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในการช าระเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

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

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนบริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขัน้ตอนที่ก าหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมทกุราย 
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2. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดงัต่อไปนี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
(3) ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ (1) (2 )หรือ (3) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
1. เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัท าการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับการ
ผ่อนผนัจากส านกังาน 

2. แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

3. แจ้งการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อส านกังานโดยพลัน 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 

4. ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บริษัทจดัการ
กองทนุรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

3. เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ  
เป็นไปตามส่วนข้อผูกพนั หวัข้อ “สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน” 

เงื่อนไข ข้อจ ากัด การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง 
การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสัง่ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบนั และ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ที่ ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อ
ผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับค าสัง่ซือ้และ/หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วนัท าการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับค าสัง่ซือ้และ/หรือ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่มีการเปล่ียนแปลง
การให้บริการ 

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

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิร้อยละ : 5.35 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพย์สินที่จดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว 

ทัง้นี ้การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายรวมข้างต้น ประมาณการจากมลูค่าทรัพย์สิน ณ วนัที่จดทะเบียน
จดัตัง้กองทุน ในกรณีที่มลูค่าทรัพย์สินสทุธิระหว่างปี ลดลงอย่างมีนยัส าคญั อาจส่งผลให้อตัราร้อยละต่อปีของค่าใช้จ่ายรวม
เกินกว่าอตัราที่ประมาณการไว้ข้างต้นได้ โดยมิได้เกิดจากการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
 
8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.1605 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด 

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี

ในอัตราไม่เกนิร้อยละ 1.9795 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้แก่ 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวตัถุประสงค์ในการเสนอขายครัง้แรกจะจ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ
กองทนุเฉล่ียเท่ากนัทกุวนั เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี ได้แก่ 
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด กา รส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสมัมนาแนะน ากองทนุ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจ านวนเงินทนุของโครงการ 
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในการจดัตัง้กองทนุ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามกฎหมายก.ล.ต. 
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(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานของกองทนุท่ีเรียกเก็บตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรือ
ทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนัน้ ได้แก่ 
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจดัท าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 
การส่งเสริมการขายตลอดจนการสมัมนาแนะน ากองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามค าสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม 
(ค) ค่าจัดท า จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดท าและจัดพิมพ์ ใบค าขอเปิดบัญชี 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที่เก่ียวข้อง ค่าจดัท าจดัพิมพ์ และจดัส่งหนังสือ
บอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(ง) ค่าจดัท า จดัพิมพ์ และจดัส่งเอกสารที่เก่ียวกับการแก้ไขเปล่ียนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ 
การจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. 
(จ) ค่าจดัท า ค่าพิมพ์และจดัส่งหนงัสือชีช้วนและรายงานประจ าปีถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทนุเป็นภาษาต่างประเทศ 
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทนุ 
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทนุ ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนีข้องกองทนุ 
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับช าระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอื่นแทนการช าระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี  ้ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จา่ยในด้านนิตกิรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจ านอง ค่าปลดจ านอง ค่าจดัพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ย 
หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากการรับช าระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอื่นแทนการช าระหนีด้้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าท าประกนัภยัดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจ าหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดงักล่าว 
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนงัสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากร
ส าหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการส่ือสารโต้ตอบโดยวิธีอื่นท่ีมิใช่ทางไปรษณีย์ 
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการช าระบญัชีและเลิกกองทนุ 
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนีใ้ด ของกองทนุรวม การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) 
และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชี และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 
(3) ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวกับการซือ้หลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซือ้หลักทรัพย์เมื่อมีการซือ้หลักทรัพย์และ
ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวกบัการขายหลกัทรัพย์จะถกูหกัจากค่าขายหลกัทรัพย์เมื่อมีการขายหลกัทรัพย์ ได้แก่ 
(ก) ค่าอากรแสตมป์ 
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
(ค) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการท ารายการซือ้ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที่เก่ียวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายตามข้อก าหนด 
หรือกฎหมายของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการกองทุนใน
ต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง 
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(5) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” 
ตามที่จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรืออตัราดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง 
(7) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง กบัการจดัการกองทุนซึ่งมิได้ระบุไว้ข้างต้น (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจ านวนเงิน
และเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนัน้จริง ทัง้นี ้การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุโดยบริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบส่วนท่ีเกินกว่าอตัราที่ก าหนด 

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (7) บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชดัเจนในหนงัสือชีช้วนฉบับข้อมูลส าคญัที่ผู้ ลงทุน
ควรทราบและในรายงานประจ าปี ซึง่บริษัทจดัการ จดัท าเมื่อสิน้รอบระยะเวลาบญัชีแต่ละปี 

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

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

อนึ่ง ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังกล่าว เมื่อค านวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนร วมจะไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมรวม 
 
8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)  
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมลูค่าซือ้ขาย 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end fee) :  
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.14 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า (Switching in) 
อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดียวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจดัการเดียวกนั 
และจากบริษัทจดัการอื่น 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอตัราไม่เกินร้อย 2.14 ของมลูค่าซือ้ขาย 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching out) :  
อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดียวกนั ทัง้จากกองทนุรวมภายใต้บริษัทจดัการเดียวกัน 
และจากบริษัทจดัการอื่น 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอตัราไม่เกินร้อย 2.14 ของมลูค่าซือ้ขาย 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ในอตัราตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ม ี
ฉบับละ : 50.0 บาท 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 
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ค่าธรรมเนียมอื่น : มี 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :  
1. ค่าธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด (ถ้ามี) 
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทนุหรือการโอนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามอตัราทีธ่นาคารพาณิชย์ก าหนด 

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆจากผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขอให้บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที่บริษัทจดัการด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจ าน า
กับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมลูในทะเบียน เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการด าเนินการให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษ ในอตัราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอื่นใด
ในท านองเดียวกนั (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ตามที่จ่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถกูเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวในวนัท่ียื่นค าขอ
โอนหน่วยลงทนุ 
- ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการออกออกใบหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้
ภายใต้เงื่อนไขข้อ 14 ส่วนข้อผกูพนั หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิแทนฉบบัเดิมที่สญูหาย 
- บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
(Back-end Fee) และ/หรือค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) และ/หรือค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน
หน่วยลงทนุออก (Switching out) จากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มในอตัราที่ไม่เท่ากนั 
 
8.4 วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม:  
บริษัทจดัการจะค านวณ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
ทุกวนัที่มีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมด หกัด้วยมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียม
การจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค านวณนัน้ เป็นฐานในการค านวณ
ค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะบวกด้วยภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี) 
และบริษัทจดัการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน 
ทัง้นี ้การตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมบริษัทนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
การด าเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทนุ  
การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ย การด าเนินการของบริษัทจดัการ 

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

บริษัทจดัการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้ส านกังานทราบภายใน 15 วนั
นบัแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง 

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอตัราที่ระบไุว้ใน
โครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึน้ 
และแจ้งให้ส านกังานทราบภายใน 15วนันบัแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง 

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

การแก้ไขโครงการในเร่ืองดงักล่าว 

1 เทียบกบัอตัราของรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเพิ่มขึน้ 
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระท าโดยวิธีการที่เหมาะสมอันท าให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง  ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th หรืออาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นใดที่
เหมาะสมตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
3 ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ
การจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
 
9. เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม  
• ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สนิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies- ADLs)  

อัตราสูงสุดไม่เกนิร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

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

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

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

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

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวมหรือ
ผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

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

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

• เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 

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

Gate โดยไม่ชกัช้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

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

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

• การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ
(Suspension of dealings) 

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

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
1. บริษัทจัดการจะค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด โดยมลูค่าทรัพย์สินของกองทุนจะค านวณจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนที่ลงทุนในค่างประเทศ รวมกับ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนที่ลงทุนในประเทศ โดยใช้ราคาปิดของหลกัทรัพย์/ทรัพย์สินในต่างประเทศ ณ สิน้วนัท าการซือ้
ขายที่ประกาศภายใน 2 วนัท าการถัดไป และใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล ของ 
Bloomberg ณ เวลา 17.00 น.ของวนัท าการซือ้ขายนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณทรัพย์สินสทุธิส่วนที่ลงทนุในต่างประเทศ  
ทัง้นี ้กรณีที่ไม่มีข้อมลูดงักล่าว บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ใช้ในการค านวณมูลค่า 
ทรัพย์สินสทุธิ และอตัราแลกเปล่ียน จากแหล่งข้อมลูอื่นภายใต้คววมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยขน์ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุและ/หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 
2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืน 
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
(2.1) ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ ภายใน 2 วนัท าการถดัไป 
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายใน 2 วนัท าการถดัไป 
ทัง้นี ้ให้ใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาดงักล่าว 
(2.3) ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุของวนัดงัต่อไปนี ้
(ก) วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุโดยให้ประกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ 
(ข) วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยให้ประกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป 
(ค) วนัท าการสดุท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมก าหนดวนัท าการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุแต่ละครัง้ห่างกนัยาวกว่าหน่ึงเดือน 
(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป 
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ความใน (ก) มิให้มาใช้บงัคบักบักองทนุรวมเปิดที่ซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวนัท าการ และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยให้ประกาศ 
ภายใน 3 วนัท าการถดัไป 

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะด าเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและหรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วย
เร่ืองการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตจุ าเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคมุ ของบริษัทจดัการ 
โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเก่ียวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถค านวณหรือ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการประกาศสาเหต ุและแนวทางปฏิบตัิให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทัว่ถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
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1. บริษทัจัดการ: 

ชอืบริษัทจัดการ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุแอสเซท พลสั จํากดั 

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

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

 

สิทธิ หน้าท ีและความรับผิดชอบ : 

สิทธิของบริษัทจดัการ 

1. รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และ

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และหรือเงินตอบแทนอืนใด ตามอตัราทีกําหนดไว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจาก

ผู้สงัซอื หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

2. สงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการจองซือหรือสงัซือหรือสงัขายหรือหยดุรับคําสงัซือหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในโครงการ 

3. สงวนสิทธิทีจะเลือนกําหนดการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุตามทีระบไุว้ในโครงการ 

4. สงวนสิทธิทีจะรับชําระหนีเพือกองทุนด้วยทรัพย์สินอืนทไีม่ใช่หลกัประกันแทนการชําระหนีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนีท ี

ระบไุว้ในโครงการ 

5. สงวนสิทธิทีจะชําระค่ารับซอืคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงินได้ 

หน้าทีและความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

การจดัตงัและจดทะเบียนกองทุน การเปลียนแปลงและแก้ไขเพิมเติมรายละเอียดโครงการ 

1. ยืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซงึเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ภายใน 15 วนัทําการนบัตงัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชน 

2. ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ในกรณีทีหลกัฐาน

ดงักล่าวสญูหาย 

3. ดําเนินการจดทะเบียนเพิมจํานวนเงินทุนของกองทนุตามวิธีการทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

4. แจ้งการแก้ไขเพิมเตมิข้อมลูทีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิมจาํนวนเงนิทุนและการแก้ไขเพิมเติมจํานวนและมลูค่าหน่วย

ลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดให้แก่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัทําการนบัตงัแต่วนัทีได้แก้ไขเพิมเติมนนั 

5. เปลียนแปลงหรือแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการกองทุนภายใต้หวัข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการ

กองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

6. จดัทําหนงัสือชีชวนใหม่ทกุรอบปีบญัชีเพือแสดงข้อมลูเกียวกับกองทุน ณ วนัสินปีบญัชีและส่งให้แก่สํานกังานคณะกรรมการ

ก.ล.ต.ภายใน 60 วนันับแต่วันสินบัญชีนัน ยกเว้นกองทุนรวมเปิดทีมีการขายหน่วยลงทุนเพียงครังเดียวและรับซือคืนหน่วย

ลงทนุตามคําสงัล่วงหน้าซงึระบเุวลาไว้แน่นอน (auto redemption) ไม่ต้องจดัทําหนงัสือชีชวนใหม่ทุกรอบปีบญัชี 

7. ประกาศข้อมลู รายละเอียด การดําเนินงานต่าง ๆ ทีเกียวกบักองทุนตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกําหนด 

8. ดําเนินการเลิกกองทนุตามหวัข้อ “การเลิกโครงการ” 

9. จดัให้มีการชําระบญัชีตามหวัข้อ “การชาํระบญัชีของกองทนุรวมและวิธีการคืนเงินเฉลียให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุเมอืเลิกโครงการ” 
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การบริหารกองทุน 

1. จดัการกองทนุให้เป็นไปตามทีระบไุว้ในโครงการทีได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผูกพนัระหว่างบริษัทจดัการและผู้ถือ หน่วยลงทนุ 

2. นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือหาดอกผลโดยวิธีอืนและซือ ขาย ซือลด ขายลด ไถ่ถอน จําหน่าย 

สงัโอน รับโอน เปลียนแปลงเพิมเติมหลกัทรัพย์ หรือฝาก ถอนทรัพย์สินทีลงทุนไว้นนั โดยลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย 

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ ทงันี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลกั 

3. จดัให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทนุไว้กบัผู้ดูแลผลประโยชน์ 

4. สงัผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาค่าหลกัทรัพย์ 

5. จดัให้มีการรับจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอืนใดให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์

ของการจดัการกองทุนตามทีกําหนดไว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้สังซือ หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนและ

กองทนุรวม” 

6. เบิกจ่ายเงินของกองทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนภายใต้หวัข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บ

จากผู้สงัซอืหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

7. เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการทีกองทุนถือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนอยู่เท่าทีจําเป็นเพือรักษาประโยชน์

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

8. ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดําเนินการให้มกีารฟ้องร้องบงัคบัคดี หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย 

ทงัน ีเพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

9. ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการดําเนินการตามข้อ “การรับชําระหนีเพอืกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอืน” 

การจดัทําบญัชีและการรายงาน 

1. จดัทําบญัชี แสดงการลงทนุของกองทนุไว้โดยถูกต้องครบถ้วน 

2. จดัทํารายงานฐานะการลงทนุของกองทุนเป็นรายวนั และจดัส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุสินวนัทําการนนั 

3. จดัทํารายงานการซอืขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือการลงทนุของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน

ทกุสินวนัทําการนนั 

4. คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ตามทีกําหนดในหัวข้อ 

“วิธีการคํานวณกําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทุน” 

5. จดัทําและจดัส่งรายงานตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

การขายและรับซือคืนหน่วยลงทนุและงานทะเบียนหน่วยลงทนุ 

1. จดัให้มีใบจองซือหน่วยลงทุน ใบคําสงัซือหน่วยลงทุน หรือใบคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน ซึงมีลกัษณะเป็นไปตามทีกฎหมาย 

ก.ล.ต. กําหนด 

2. ขายและรับซอืคืนหน่วยลงทนุตามวิธีทีระบใุนโครงการและหนงัสือชีชวน 

3. จดัสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการทีกําหนดไว้ในข้อ “การจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สังซอืหน่วยลงทุน” และ “การจดัสรรเงินให้แก่

ผู้สงัขายคืนหน่วยลงทนุ “ 

4. ดําเนินการจดัสรรจํานวนหน่วยลงทุนของกองทนุทีจะรับซือคืนจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตามส่วนตามหวัข้อ “การเลือนกําหนดการ

ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทนุตามคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืน

หน่วยลงทนุ” หรือ “การชําระค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงนิ” 

5. ดําเนินการยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซือคืนซึงได้รับการจัดสรรเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนแล้วในวนัทําการถัดจากวนัที

บริษัทจดัการทําการซือขายหน่วยลงทุนจํานวนนนั 

6. จดัให้มีและเก็บรักษาไว้ซงึทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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7. เปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือหรือสงัซือหน่วยลงทนุ 

8. จดัให้มีรายงานข้อมลูของกองทนุตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

9. ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีทีจะดําเนินการตาม “การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไมรั่บซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ” 

การแต่งตงับุคคลอืน 

1. จดัให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ซงึมคีุณสมบตัติามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุและแต่งตงั

ผู้ดูแลผลประโยชน์อืนตามเงอืนไขการเปลียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ ทงัน ีโดยได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

2. แต่งตงัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนภายใต้หลกัเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

3. แต่งตงัผู้สอบบัญชีของกองทุนทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้ความ

เห็นชอบผู้สอบบญัชี 

4. แต่งตงัหรือดําเนินการเป็นนายทะเบียนเองตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

5. แต่งตงัผู้ชาํระบญัชีของกองทนุเมือยตุิหรือเลิกกองทนุ 

6. แต่งตงัหรือถอดถอนทีปรึกษา 

การปฏิบตัิงานหรือการดําเนินการอืนๆ ตามสิทธิและหน้าทีอืนใดตามทีกฎหมายกําหนด 

1. กระทํานิติกรรมหรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึงบริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย 

2. ปฏิบัติการอืนๆ เพือให้บรรลซุึงวตัถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที 

และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทงัน ีจะต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 

3. ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าทีอืนใดตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าทีปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสงัทอีอกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทงัน ีในกรณีทีข้อกําหนดในข้อผูกพนั

หรือโครงการจดัการกองทนุรวมขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสงัดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุน

ได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสงันนั ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทนุได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพนั

หรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว 

 

เงอืนไขการเปลียนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีทีมีการเปลียนบริษัทจดัการกองทนุรวม ไม่ว่าโดยคําสงัของสํานกังาน หรือโดยเหตุอืนใดตามพระราชบญัญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามทีจําเป็นเพือให้บริษัทจัดการกองทนุรวมรายใหม่

เข้าทําหน้าทตี่อไปได้ซึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่ 

 

2. ผู้ ดูแลผลประโยชน์: 

ชอื : ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

ทีอยู่ : เลขที 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

สิทธิ หน้าท ีและความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

1. ได้ค่าตอบแทนจากกองทุนสําหรับการทําหน้าทีเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์ 

2. บอกเลิกสญัญาแต่งตงัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในสัญญาดงักล่าว 
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หน้าทีของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

1. ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีระบุไว้ในโครงการ ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับ

บริษัทจดัการพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทงัในปัจจุบนั และทีจะมีแก้ไขเพมิเติมโดยเคร่งครัด 

2. ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ ทีบริษัทจดัการประสงค์จะลงทุนใน หรือมี

ไว้ซึงหลักทรัพย์นัน ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะทําสัญญาแต่งตังผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึงมีหลักเกณฑ์ทีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เป็นตวัแทนในการทําหน้าทีฝากหลกัทรัพย์ เพือรับฝากทรัพย์สินของกองทนุรวม (ถ้ามี) 

3. รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนทีบริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้ว

ตามทีกําหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 

และราคาหน่วยลงทนุ” เมือเห็นว่าถูกต้องแล้ว 

4. จ่ายเงินเป็นยอดรวมเพือคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามคําสงัของผู้ชาํระบญัชี 

5. โอนเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเพือเข้าบญัชีกองทนุ ตามคําสงัของบริษัทจดัการ 

6. แจ้งให้บริษัทจดัการทราบหากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ คําสงั หรือข้อบังคบัอืนใดทีออกตาม

กฎหมาย ก.ล.ต. 

7. ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าทีของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจาก

บริษัทจดัการ ทงัน ีเพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทงัปวง หรือเมอืได้รับคําสงัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8. ให้ความเห็นชอบในกรณีทีบริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหวัข้อ “การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือ

หน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทนุตามคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ” หรือ “การรับชําระหนีเพือ

กองทนุด้วยทรัพย์สินอืน” 

9. รับรองผลการนับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามทีได้รับเอกสารหลกัฐานเกียวกบัการขอมติและการนบัมติจากบริษัทจดัการ ในกรณี

ทผีู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติเสียงข้างมากหรือมติพเิศษไม่น้อยกวา่สามในสีของจํานวนหน่วยลงทนุทงัหมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซงึเข้า

ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจํานวนหน่วยลงทุนทงัหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึงส่งหนังสือแจ้งมติและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แก้ไขเพิมเติมโครงการ และปรากฎว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกิน

ร้อยละ 80 ของจํานวนหน่วยลงทนุทงัหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจํานวน

หน่วยลงทนุทงัหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซงึส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

10. รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนและดแูลตรวจสอบให้ผู้ชําระบญัชีปฏิบตัิตามมาตรา 130 แห่ง

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และในพระราชบญัญัติฉบบัแก้ไข ในกรณีทีผู้ชําระบญัชีกระทําการ

หรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ได้โดยไม่ชกัช้า 

11. ดําเนินการรับหรือจ่ายเงินจากบญัชีของกองทนุ ตามคําสงัเป็นลายลกัษณ์อกัษรของบริษัทจดัการ 

12. ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องอนุญาตให้บริษัทจดัการ หรือผู้สอบบญัชีของกองทุนทําการตรวจสอบบญัชีหลกัทรัพย์ บัญชีกองทุน 

และเอกสารหลกัฐานอืนของกองทุนได้ภายในเวลาทําการปกติของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจดัการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วนัทําการ 

13. ในกรณีทีผู้สอบบญัชีของกองทุน หรือผู้สอบบญัชีของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือผู้สอบบญัชีอิสระ หรือผู้ชําระบญัชีของกองทุน 

หรือหน่วยงานผู้มีอํานาจควบคุมผู้ดูแลผลประโยชน์ขอคําชีแจง ไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามเกียวกับการกระทํา

การใดๆ ทีมีผลกระทบต่อบญัชีหลกัทรัพย์ หรือบญัชีของกองทุน หรือเรืองอืนใดเกียวกับกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งให้

บริษัทจดัการทราบโดยทนัทีและจะต้องทํารายงานเกียวกับคําขอดงักล่าวพร้อมรายงานขนัตอนการปฏิบัติทีผู้ดูแลผลประโยชน์

ได้กระทําไปแล้ว หรือทีจะกระทําต่อไปให้บริษัทจดัการทราบโดยไม่ชกัช้า 
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14. หน้าทอีนืใดทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

หน้าทีในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน 

1. รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

และทรัพย์สินของบคุคลอืนใดทีผู้ดูแลผลประโยชน์ดูแลรักษาอยู่จนกว่าจะเลิกกองทนุหรือสินสุดการทําหน้าทีผู้ดูแลผลประโยชน์

ตามสญัญาแต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทงัดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามทีระบุไว้ในโครงการและใน

หนงัสือชชีวนของกองทุนโดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภยัทีผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จํากดั หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนญุาตหรือตกลงเป็นอย่างอืน และหากมีการเปลียนแปลงสถานทีเก็บรักษา

ทรัพย์สิน ต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบทนัที 

2. ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน เพือผลประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ถือหุ้น การรับเงิน

ปันผล การรับดอกเบียและหรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อืนใดทีกองทุนพึงจะได้รับ รวมทงัดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตาม

สิทธินนัๆ ตามคําสงัของบริษัทจดัการ รวมทงัแจ้งให้บริษัทจดัการทราบในกรณีทมีีความจําเป็นทต้ีองป้องกันการเสียสิทธิทีมีอยู่

หรือเกียวข้องกบัหลกัทรัพย์นนัๆ 

หน้าทีเกียวกบัการดําเนินการเกียวกบัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินทีกองทนุลงทุน 

1. ส่งมอบ รับมอบ สงัซือตามสิทธิ จําหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาหลกัทรัพย์ 

ตามคําสงัของบริษัทจดัการ โดยตรวจสอบความสมบรูณ์ ความถกูต้องครบถ้วนของหลกัทรัพย์และทรัพย์สินก่อนดําเนินการ 

2.จดัทํารายงานดงัต่อไปนี เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือส่งทางสืออิเล็กทรอนิกส์อืนใดทีได้ตกลงร่วมกนั ส่งให้บริษัทจดัการ 

ก. รายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทนุเป็นรายวนั 

ข. รายงานรายละเอียดการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนทีรับฝากไว้ 

ค. จดัทําบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุรวมทีรับฝากไว้ 

ง. รายงานเกียวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลกัทรัพย์ และตามสถานภาพของหลักทรัพย์พร้อมทังคํานวณ

ดอกเบียค้างรับ (ถ้ามี) เป็นรายวนั 

จ. รายงานเจ้าหนีซือหลกัทรัพย์และลกูหนีค่าขายหลกัทรัพย์เป็นรายวนั 

ฉ. รายงานอืน ๆ ทีเกียวกบับญัชีหลกัทรัพย์และบญัชีเงินฝากตามทีตกลงร่วมกนั 

3. รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏบิตัิตามหน้าทีตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทงันี ภายใน 5 วนันบัแต่วนัทผีู้ดแูลผลประโยชน์

รู้ถึงเหตุการณ์ดงักล่าว 

ความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายในการรับฝากทรัพย์สิน ซึงพิสจูน์ได้ชดัเจนว่าเกิดขึนจากการกระทํา หรืองดเว้น

กระทําการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลใดทีทํางานให้แก่ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม และ

ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซงึรวมถึงหน้าทีดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน และ

เมอืมีการเปลียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีดําเนินการตามทีจําเป็น เพือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

รายใหม่ สามารถปฏิบตัิหน้าทีต่อไปได้ ซงึการดําเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมือชือในหนงัสือเพอืรับรองความถกูต้อง และ

ครบถ้วนของสิงทส่ีงมอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าทีในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย

ลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทงัปวงได้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอนัเป็นการขดักับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าการกระทํานันจะ

เป็นไปเพือประโยชน์ของผู้ ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อืน เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าทีเป็น

ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะทีเป็นธรรม และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง

เพยีงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุทีได้ทราบข้อมลูดงักล่าวมิได้แสดงการคดัค้าน 

ในกรณีทีการดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามทีจําเป็น เพอืขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ 

เงอืนไขการเปลียนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงือนไขดังต่อไปนี ทังนีโดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก่อน 

(1) เมอืบริษัทจดัการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตังผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีก

ฝ่ายหนึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั หรือตามกําหนดเวลาทีทงัสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกนั 

(2) ในกรณีทีบริษัทจดัการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้ตกลงไว้ ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัท

จดัการอาจบอกเลิกสัญญาจดัตงัผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อย

กว่า 30 วนั 

(3) ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงเงอืนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอืนใด และบริษัทจดัการและ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ทงัสองฝ่ายไม่สามารถตกลงทีจะแก้ไขเปลียนแปลงสญัญาให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศดงักล่าว 

ทงัน ีเนืองจากการเปลียนแปลงดงักล่าวมีผลเป็นการเพิมภาระหน้าทีแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะ

รับหน้าทีดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ

ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

(4) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทุนที

ขายได้แล้วทงัหมดของโครงการเรียกร้องให้มีการเปลียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(5) ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมลูต่างๆ ทีเกียวข้องกับการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอืนทีเกียวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย 

หรือใช้ในทางทีก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการ

สามารถบอกเลิกสญัญาจดัตงัผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทงัน ีการบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่

น้อยกว่า 15 วนั 

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

ผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที

บริษัทจดัการตรวจพบเองหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. จะสงัการเป็นอย่างอืน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนั 

นบัแต่วนัทีได้แก้ไขเสร็จสิน หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด บริษัทจดัการจะขออนุญาต

เปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เมือได้รับ

อนุญาตแล้วบริษัทจดัการจะแต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์อืนแทนโดยพลนั 
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ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอนัเป็นการขดัแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุนทีไม่เข้าข้อยกเว้นให้

กระทําได้หากเป็นกรณีทีมีนยัสําคญัและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง

ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 

 

สถานทีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายบริการธุรกจิหลกัทรัพย์ (ธล.) ชนั 19 

สํานกังานเลขที 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 

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

และ/หรือทีบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกดั และ/หรือทีธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชอื : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุแอสเซท พลสั จํากัด 

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

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

 

4. ผู้จัดจาํหน่าย : - 

 

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

 

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

 

7. ทปีรึกษาการลงทุน : - 

 

8. ทปีรึกษากองทุน : - 

 

9. ผู้ประกัน : - 

 

10. ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : - 

 

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

 

12. Prime Broker : - 

 

13. สทิธิ หน้าท ีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน: 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะรับซือคืนหน่วยลงทนุจากผู้ถือหน่วยลงทนุตามทีระบไุว้ในข้อ “การรับซือคืนหน่วยลงทุน” 
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สิทธิในการรับเงนิปันผล : - 

 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้โดยเสรี ภายใต้เงือนไข "ข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ" 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุนวิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ 

(ก) ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายืนคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองทีผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนหรือสํานักงานนายทะเบียน

หน่วยลงทุน ในกรณีทีผู้ รับโอนไม่ได้เป็นผู้ ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชี

กองทนุและยืนต่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครัง ณ วนัทียืนคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

(ค) หลังจากทีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหรือนายทะเบียนหน่วย

ลงทนุจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกํากบัภาษีพร้อมหลกัฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 

(ง) การโอนหน่วยลงทุน ดงักล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบนัทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยืนยนัการโอน

หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการ นับแต่วันทีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหรือนายทะเบียนหน่วย

ลงทนุได้รับคําขอโอนหน่วยลงทุน 

(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดําเนินการเป็นอย่างอืนในกรณีพิเศษเพือประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน

เป็นหลัก ตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร ทงันี ภายใต้เงือนไขทีระบุในข้อ “การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” ทังน ี

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึนต่อเมอืนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

 

ข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน : - 

 

สิทธิในการลงมติเพือแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพือทําการแก้ไขเพิมเติมโครงการหรือวิธีจดัการ โดยบริษัทจดัการจะทําการแก้ไขเพิมเติมโครงการ

และข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจดัการต่อเมือได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ

จํานวนหน่วยลงทุนทงัหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุน

ทงัหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนตามทีบริษัทจัดการ

กําหนด ทงันี เป็นไปภายใต้หวัข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ทีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชือผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้อง

ไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนทีเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด เว้นแต่เป็นกรณี กองทนุรวมทีมี

การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่ 

 

สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมือเลิกโครงการ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิทีจะได้รับเงนิคืนเมอืโครงการสินสดุลง โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ชําระบญัชีทีสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ชําระบญัชี โดยจะได้ดําเนินการให้มีการจาํหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ชาํระภาระหนีสินและแจกจ่ายเงิน

คืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีการทีระบุไว้ในหวัข้อ “การชําระบญัชีกองทนุรวม และวิธีการเฉลียคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน

เมอืเลิกโครงการ” 
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สิทธิประโยชน์อืนๆ : 

1.  สิทธิในการได้รับชําระค่าซือหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซือคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงินได้ในกรณีทีกองทุนไม่สามารถ

ชําระค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุได้ตามทีกําหนดไว้ภายใต้หวัข้อ “การชําระค่าซือหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์

หรือทรัพย์สินอนืแทนเงิน” 

2.  สิทธิในการเปลียนแปลงข้อมลูในบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนทีประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลียนแปลงข้อมูลทีได้แจ้งไว้เมือเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องกรอกใบคําขอแก้ไข

เปลียนแปลงข้อมลู และยืนให้แก่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนเพือแก้ไขข้อมลูโดยผู้ถือหน่วยลงทนุต้องยืนเอกสารประกอบ (ถ้า

มี) เพือให้นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขข้อมลูในบัญชผีู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมทีจะ

ปฏิบตัิตามเงือนไขทีกําหนดในใบคําขอเปลียนแปลงข้อมลู 

3. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุสามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย ทงัน ีนายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจํานําให้แก่

ผู้ รับจํานําทีเป็นสถาบนัการเงินเท่านนั 

 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความรับผิดจํากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทนุทียงัส่งใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 

การทีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือหรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ ถือ

หน่วยลงทนุดงักล่าวยอมรับทีจะผูกพนัตามข้อกําหนดในข้อผกูพนัซึงลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ทีได้รับการแต่งตงัจากบริษัท

จดัการกองทนุรวมโดยชอบ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทนุของ

กองทุนรวมทีตนถือ ทงันี ในกรณีทีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้

ถือหน่วยลงทนุแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทนุชนิดนันๆ ด้วย 

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : 

- ใบหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

 

เงอืนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

14.1. เมือบริษัทจัดการได้รับใบคําขอเปิดบญัชี และใบคําสงัซือหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบตามที

กําหนดแล้วบริษัทจดัการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบญัชี และหรือสําเนาใบคําสังซอืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซือหน่วยลงทนุหรือ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานในการเปิดบญัชี และการซือหน่วยลงทนุ 

14.2. บริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบนัทึกรายละเอียดของผู้ เปิดบญัชีในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม

รายละเอียดในคําขอเปิดบญัชี 

14.3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชือผู้จองซอืหรือผู้สงัซือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมือบริษัทจดัการได้รับชําระค่า

ซือหน่วยลงทนุแล้ว และผู้จองซือหรือผู้สงัซอืหน่วยลงทุนนนัได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว และใน

กรณีทผีู้ ถือหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซือคืนหน่วยลงทุน ต่อเมือนายทะเบียนได้ทําการ

จดัสรรเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนแล้ว 
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14.4. บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครังทมีีการขาย

หรือรับซือคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ ลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน ในกรณีทีเป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครังแรก บริษัท

จดัการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือภายใน 15 วนั ทําการ นับตงัแต่วนั

สินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก และในกรณีทีบริษัทจัดการขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา

เสนอขายครังแรกบริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 

5 วนัทําการนบัตงัแต่วนัทําการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ 

14.5 บริษัทจดัการจะออกและจดัส่งใบยืนยนัการถือหน่วยลงทุน อย่างน้อยทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ณ วนัทําการสดุท้ายของ

เดือนมิถุนายนและธันวาคม ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย ภายใน 15 วันนบัจากวนัดังกล่าว เพือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนตรวจสอบ

ความถกูต้องของจํานวนหน่วยลงทนุและมลูค่าหน่วยลงทุนทีได้ทําการซอืขายหน่วยลงทุน 

14.6. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมลูในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมลูทีถูกต้องทีสดุ ดงันนั หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องทําการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วนั

ทําการนบั ตงัแต่วนัทไีด้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ มิฉะนนั บริษัทจดัการจะถือว่าข้อมลูดงักล่าวถกูต้อง 

14.7 บริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุน ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจดัการ

ออกใบหน่วยลงทุน เพือนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชือจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอืนๆ ทงันี ในการออกใบ

หน่วยลงทนุทกุกรณีจะกระทําเมือบริษัทจดัการเห็นสมควรเท่านนัโดยมีขนัตอนดงันี 

1. ผู้ถือหน่วยลงทนุกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ ซึงขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

2.ยืนใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุแก่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

3.นายทะเบียนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามจํานวนหน่วย

ลงทุนทีผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอมากกว่าจํานวน

หน่วยลงทุนทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้

ออกใบหน่วยลงทนุสําหรับหน่วยลงทนุจํานวนเท่าทีปรากฎอยู่ในรายการทีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

4. ใบหน่วยลงทนุทีบริษัทจดัการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทนุจะมีข้อความตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ซึงจะระบชืุอ

ผู้ถือหน่วยลงทุน และมีลายมือชือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชือนาย

ทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอืนใดตามทีกฎหมาย ก.ล.ต.จะอนุญาตให้ทําได้จึงจะถือว่าใบหน่วย

ลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัทําหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน เพือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้

อ้างองิต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอืนได้ 

ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจดัทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทนุ 

 

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจาํกัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ: - 

 

16. วิธีการชาํระเงนิหรือทรัพย์สินอืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน: 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอืนแทน บริษัทจดัการจะกําหนดขนัตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็น

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน โดยขันตอนทีกําหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมทุกราย 



 

กองทนุเปิดแอสเซทพลสัยุโรปควอลิตี  11 

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีปรากฏชือตาม

ทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีกําหนดเท่านนั 

 

17. การจัดทาํทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดในการโอนหน่วยลงทุน: 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าทีจดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ทีออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถกูต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอืน รวมทงัการให้สิทธิหรือการจํากดัสิทธิใดๆ 

แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีปรากฏรายชือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผกูพนัหรือตามกฎหมาย

แล้ว ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอาํนาจหน้าทีแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี 

(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเสนอขายต่อผู้ลงทนุทีมใิชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทนุจะทําให้ผู้ ถือหน่วย

ลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสงู ตามทีกําหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอน

ทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย

ลงทุนจะทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามทีกําหนด ในโครงการจดัการกองทุนรวม 

เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทนุ ดงันี 

1. หน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวทีจดัตงัขึนก่อนวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือการเลียงชีพ  

3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทนุของกองทุน 

ข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการ

กองทุนรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนทีเกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน

ชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดทีโครงการจดัการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการ

กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนทีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงเห็นชอบให้

ดําเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุทีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินนัเสียไป  

ในกรณีทีเป็นการขอมติเพือแก้ไขข้อผูกพนัในเรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัสําคญั ต้องได้รับมติพิเศษของ

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ (มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนหน่วยลงทนุทงัหมดของผู้ ถือหน่วย

ลงทนุซงึเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทนุทงัหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซงึส่งหนงัสือแจ้ง

มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่ กรณีทีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจาก

จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกียวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนทีกําหนดไว้ในข้อผูกพนั หรือทีกําหนดไว้ในมาตรา 

129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทกํีาหนดในประกาศนีแล้ว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิมเติมดงัต่อไปนีด้วย 
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(1) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่

เท่ากนั ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดทีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ

พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ

จํานวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดทีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

วิธีการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพมิเติมส่วนใดส่วนหนึงของข้อผูกพนัทีเป็นไปตามวิธีการทีกําหนดไว้ในข้อผูกพนั และมีสาระสําคญัทีเป็นไปตามและ

ไม่ขดัหรือแย้งกับพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ทีออกโดยอาศัยอํานาจของ

กฎหมายดงักล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพนัส่วนทแีก้ไขเพิมเติมนนัมีผลผกูพนัคู่สญัญา 

การแก้ไขเพมิเติมข้อผกูพนัในเรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัสําคญัต้องได้รับมติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ทงัน ีเรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ให้รวมถึง 

(ก) ข้อกําหนดเกียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

(ข) ข้อกําหนดเกียวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ ที ทน. 19/2554 

(ค) ข้อกําหนดเกียวกบัการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอนื  

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

ประกนั และข้อกําหนดเกียวกบัการแก้ไขเพิมเติมสญัญาประกนัในเรืองใดๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน์ 

(จ) เรืองทผีู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 

การแก้ไขเพมิเติมข้อผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ให้มผีลผูกพนัเมือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับ

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจดัการกองทุนรวมทีแก้ไขเพิมเติมโดยได้รับมติโดย

เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน แล้วแต่กรณี หรือ 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพนันนัเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 

การแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใดต้องกระทําเป็นหนงัสือลงลายมือชือโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทจัดการ

กองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทงัประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)  

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัให้มีข้อผูกพนัเปิดเผยไว้ ณ ทีทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทุนรวมเพือให้ผู้ถือหน่วย

ลงทุนสามารถตรวจดไูด้ รวมทงัจดัส่งสรุปการแก้ไขเพมิเติมข้อผกูพนัพร้อมทงัเหตผุลและความจําเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพร้อม

กบัการส่งรายงานประจําปีของกองทนุรวม 

 

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี 
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19. การเลิกกองทุนรวม: 

เงอืนไขในการเลิกกองทุน : 

19.1 หากปรากฏว่ากองทนุเปิดใดมีมลูค่าหน่วยลงทนุหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดงันี 

(1) จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวนัทําการใด 

(2) กรณีทีมีการขายคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึงดงัน ี

 (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด  

 (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการซอืขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกนัคิดเป็นจํานวนเกิน

กว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด ทงันี กรณีทีเป็นกองทุนรวมทีมีกําหนดระยะเวลาการรับซือคืน

หน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา

เดียวกัน ซงึกองทนุรวมเปิดให้รับซือคืนหน่วยลงทุนเท่านนั 

 ความใน (2) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมทีบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและ

สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่เนืองจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สิน

คงเหลือทีมีคณุภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนนั 

(3) กรณีทีปรากฏข้อเท็จจริงซงึบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจะมีการขายคืน

หน่วยลงทนุตาม (2) และการเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  

 ความใน (2) และ (3) มิให้นํามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมดงัต่อไปนี 

 (ก) กองทนุรวมตลาดเงิน 

 (ข) กองทนุรวมดชันี 

 (ค) กองทนุรวมอีทีเอฟ 

 (ง) กองทนุรวมหน่วยลงทนุ 

 (จ) กองทนุรวมฟีดเดอร์ 

(4) มลูค่าหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทงัหมดโดยคํานวณตามมลูค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทใน

วันทําการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนนั  

19.2 เมอืสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สงัให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีทีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา

การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตามหน้าทีของตน 

19.3 เมือได้รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนหน่วยลงทุน

ทงัหมดของผู้ถือหน่วยลงทนุซึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทงัหมดของผู้ ถือหน่วย

ลงทนุซงึส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

19.4 สํานกังานจะเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตงัและจดัการกองทนุรวม ในกรณีทีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าอาจมีการจดัตงักองทนุรวม

เพือผู้ลงทุนทวัไปเพือการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพือเป็นเครืองมือใน

การบริหารจดัการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสํานกังานได้ดําเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการกองทุนรวม

หรือบุคคลทีเกียวข้องทําการชีแจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลกัฐาน ซึงในกรณีทีไม่มีการชีแจง หรือชีแจงแล้วแต่ไม่อาจ

พิสจูน์หรือทําให้เชือได้ว่าการจดัตงักองทนุรวมเป็นการจดัตงักองทนุรวมเพอืผู้ลงทนุทวัไปอย่างแท้จริง และสํานกังานสงัให้บริษัท

จดัการกองทนุรวมทําการแก้ไข หรือดําเนินการใดๆและบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการตามทีสํานกังานสงัได้หรือ

ดําเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทําให้กองทนุรวมเป็นกองทุนรวมเพือผู้ลงทนุทวัไปอย่างแท้จริง 
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การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เมือเลิกกองทุนรวม : 

1. ในกรณีการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเพราะเหตุตามข้อ 19.1 บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนีเพือเลิกกองทุนเปิด

ดงักล่าว เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน 

 

(1) ยตุิการรับคําสงัซอืและคําสงัขายคืนหน่วยตงัแต่วนัทเีกิดเหตุให้เลิกกองทนุ 

(2) แจ้งให้ผู้ทเีกียวข้องทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัทีเกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ โดยวิธีการดงันี 

(2.1) แจ้งผู้ถือหน่วยทมีีชอือยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ทีมหีลกัฐานว่าสามารถติดต่อผู้ ถือหน่วยได้  

 (2.2) แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดแูลผลประโยชน์  

 (2.3) แจ้งสํานกังานผ่านระบบทีจดัไว้บนเว็บไซต์ของสํานกังาน 

(3) จําหน่ายทรัพย์สินทีเหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนบัแต่วนัทีเกิดเหตุให้เลิกกองทุนเพือรวบรวมเงิน

เท่าทีสามารถกระทําได้เพือชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ ถือหน่วยโดยอตัโนมตัิ  

(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสดัส่วนจํานวนเงินทีรวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ ถือหน่วยภายใน 10 วนัทําการนบัแต่วนัทีเกิดเหตุ

ให้เลิกกองทนุ และเมือได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทนุเปิดนัน  

ในกรณีทีมลูค่าหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทังหมดโดยคํานวณตามมูลค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดใดลดลงเหลือ

น้อยกว่า 50 ล้านบาทในวนัทําการใด หากบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนันบริษัทจดัการจะดําเนินการ ตาม 1 ถึง 4 

 

2. ในกรณีการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเพราะเหตคุรบกําหนดอายโุครงการ หรือเพราะเหตุอืนทีทราบกําหนดการเลิกล่วงหน้า

การเลิกโครงการเนืองจากครบกําหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน 

การดาํเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 

2.1 แจ้งให้ผู้ทเีกียวข้องทราบ 

2.1.1 แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

2.1.2 แจ้งสํานกังานผ่านระบบทจีดัไว้บนเว็บไซต์ของสํานกังาน 

2.1.3 แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ในกรณีทีหน่วยของกองทนุนนัเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

≥ 5 วนัทําการ 

ก่อนวนัเลิกกองทนุ 

2.2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ ถือหน่วยและผู้ลงทนุทวัไปทราบเรืองดงักลา่ว  ≥ 5 วนัทําการ 

ก่อนวนัเลิกกองทนุ 

2.3 จําหน่ายทรัพย์สินทีเหลืออยูข่องกองทนุเพือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสญัญาใช้เงินทีมกํีาหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมือทวงถาม 

ให้เสร็จสินก่อนวนัเลิก

กองทนุ 

 



 

กองทนุเปิดแอสเซทพลสัยุโรปควอลิตี  15 

20. การชําระบัญชีเมือเลิกกองทุน: 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบญัชี โดยจะแต่งตงัผู้ชําระบัญชีทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพือทํา

หน้าทีรวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินทีคงเหลือจากการชําระหนีสินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมทังทําการ

อย่างอืนตามแต่จําเป็นเพือชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรัพย์สินของกองทนุรวม

และผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าทีคงเหลืออยู่ตามสดัส่วนจํานวน

หน่วยลงทนุทผีู้ ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลกัฐานทีปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงการ 

เมอืได้ชําระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบญัชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกับสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ ชําระบญัชีจดัการโอนทรัพย์สินดงักล่าว

ให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทแีนบท้ายข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการกองทุนรวม ถือเป็น

ส่วนหนึงของข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจดัการกองทนุรวม 

 


