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กองทุนเปด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชนา อิควิตี้ เพื่อการออม
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชนา อิควิตี้ เพื่อการออม
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Asset Plus Evolution China Equity Super Savings Fund
ชื่อยอโครงการ : ASP-EVOCHINA-SSF
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

(1) ในกรณีกองทุนอยูระหวางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนและยุติการเสนอ
ขายหนวยลงทุน เชน กรณีเกิดเหตุการณที่มีผลกระทบในทางลบตอการลงทุนของกองทุนซึ่งพิจารณาแลวอาจกอใหเกิดความเสียหายตอผู
ลงทุนในระยะยาวได เปนตน  และจะคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรพรอมดอกเบี้ย (ถามี) ใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามขอ
กําหนดในเรื่องการคืนเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุน
(2) ในกรณีภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิจะไมนํากองทรัพยสินไปจดทะเบียน
เปนกองทุนรวม หากปรากฏวาจํานวนเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไมเพียงพอตอการจัดตั้งกองทุนไดอยางเหมาะสม 
และ/หรือไมสามารถสรรหาตราสารหรือกองทุนรวมตางประเทศใดๆ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนได 
และ/หรือเหตุการณอื่นใด อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลง
นโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ หรือเงื่อนไขที่เปนอุปสรรคตอการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางตางประเทศ หรือมีการ
จํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการสํารองเงินทุนในประเทศซึ่งอาจมีผลกระทบทําใหกองทุนไมสามารถ
แปลงคาเงินลงทุนกลับมาเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ที่อาจสงผลกระทบตอการลงทุนไดอยางเหมาะสม และจะคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน
สวนที่ไมไดรับการจัดสรรพรอมดอกเบี้ย (ถามี) ใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามขอกําหนดในเรื่องการคืนเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุน

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :

เพื่อสงเสริมการออมและการลงทุนระยะยาว และเพื่อตอบสนองผูลงทุนที่ตองการกระจายการลงทุนไปยังตางประเทศ โดยกองทุนมีนโยบาย
ลงทุนในตราสารทุน หนวย CIS กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดในตางประเทศ

2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมเพื่อการออม
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพยที่เกี่ยวของกับตราสารทุนของบริษัทที่มีการจดทะเบียนธุรกิจและ/หรือดําเนิน
ธุรกิจและ/หรือมีรายไดหลักจากการประกอบกิจการ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและ/หรือเขตบริหารพิเศษฮองกงและ/หรือประเทศ
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยตางๆ ทั่วโลก รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนในหนวยลงทุน CIS และ/หรือ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะดังกลาวขางตนดวย โดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
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ในสวนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ
หนวย CIS และ/หรือหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs และ/หรือหนวยลงทุนกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือหนวย
ลงทุนกองทุนสินคาโภคภัณฑ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพยสินอื่นใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกันโดยไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดใหกองทุนลงทุนได ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่สง
ผลใหมี net exposure ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ่งรวมถึงการปองกันความเสี่ยง ที่มีอยูจาก การ
ลงทุน รวมทั้งอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยหรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

กองทุนจะไมลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไมไดรับการ
จัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) และตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted securities) อยางไรก็ตาม กองทุน
อาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือ (Unrated) หรือตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted securities) ได เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได
รับจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (Investment grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (listed securities) แลวแตกรณ ี
ในขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น 

ในสวนการลงทุนในตางประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามความ
เหมาะสมสําหรับสภาวะการณในแตละขณะ ซึ่งขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยผูจัดการกองทุนจะพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ 
เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เปนตน เพื่อคาดการณทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) หรือ
กองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Fund) หรือสามารถกลับมาเปนกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพยตาง
ประเทศได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน และเปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนการดําเนิน
การเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ทั้งนี้ การคํานวณสัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไมนับชวงระยะเวลาดังนี้รวมดวยก็
ได ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ 
1. ชวงระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม 
2. ชวงระยะเวลา 30 วันกอนเลิกกองทุนรวม 
3. ชวงระยะเวลาที่ตองใชในการจําหนายทรัพยสินของกองทุนเนื่องจากไดรับคําสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการโอนยาย
กองทุนจํานวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ตองไมเกินกวา 10 วันทําการ 

 

3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 1,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : เปนจํานวนรอยละ
15.0 ของจํานวนเงินทุนโครงการ
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 100,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :
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                              1. ระหวางระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวน
เงินทุนของโครงการไดไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนเกิน
จํานวนเงินทุนของโครงการแตไมเต็มจํานวนที่เพิ่มอีกรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ดําเนินการปดการเสนอขายหนวยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกอนครบกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหนวยลงทุนครั้งแรกไดโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา
2. บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเงินทุนของโครงการ โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
                         

4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :

- ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซับซอน
วิธีการในการคํานวณ Global Exposure limit : Commitment approach 
อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกินรอยละ : 100.0

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน

5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit) : ไมมี
6. การจายเงินปนผล

นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล : -
กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน : -

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ

 ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนได ทุกวันทําการซื้อขาย ตามเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ จะแจงใหทราบ
หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญและ/หรือที่เว็บไซตบริษัทจัดการ https://www.assetfund.co.th

วันทําการซื้อขาย หมายถึง วันทําการปกติของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุนตางประเทศและ/หรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน
และ/หรือตามที่บริษัทจัดการกําหนด

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
รายละเอียดเพิ่มเติม :

สําหรับการขายคืนหนวยลงทุนในแตละรายการ บริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแตละรายการของผูถือหนวยลงทุนตามวิธี “เขากอน ออก
กอน” (FIFO) ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการกองทุนกําหนด

ผูลงทุนที่ซื้อหนวยลงทุนตองศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในคูมือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนเพื่อการออม อยางไรก็
ตาม การขายคืนหนวยลงทุนเพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีนั้น ผูถือหนวยลงทุนมีภาระผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่
กําหนดไวในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่การขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายภาษี
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อากร ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ตองเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กําหนดไวในกฎหมายภาษีอากรดวย

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนได ทุกวันทําการซื้อขาย ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ สิ้นวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุนนั้น เปนเกณฑในการคํานวณและเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ่มทําการรับคํา
สั่งขายคืนหนวยลงทุนภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรียบรอยแลว

สําหรับการสั่งขายคืนหนวยลงทุนภายหลังวันเวลาที่กําหนดของวันทําการซื้อขายใดใหถือวาเปนการสั่งขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนถัดไป ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ สิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น เปนเกณฑในการคํานวณและเปน
ราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว

คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)ไดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
และไดทํารายการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแลว ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนได เวนแต ไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการเปนพิเศษ

ผูสั่งขายคืนไมสามารถยกเลิกคําสั่งขายคืนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษหรือเปนกรณีที่บริษัทจัดการอยูใน
ระหวางการดําเนินการตามขอ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน"

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีของผูถือหนวยลงทุนไมมีมูลคาคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไมมีการติดตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 1 ป 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดบัญชีดังกลาว โดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา

การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยมิใหนับ
รวมวันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไมสามารถชําระคาขายคืนตามกําหนดเวลาดังกลาว เนื่องจากจําเปนตองใชระยะเวลาในการคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามที่สมาคมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เสร็จสิ้นการคํานวณดังกลาว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกลาวใหทราบผานเว็บไซตบริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน (ถามี) บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอ
เปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน หรือใบคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน

เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :

1. การชําระคารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน
กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน 
บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับมติพิเศษใหชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น
แทนเงิน โดยขั้นตอนที่กําหนดดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

2. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดไวแลวได 
เฉพาะในกรณีที่กําหนดไวในโครงการซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผู
ดูแลผลประโยชนแลว
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม
เปดไมถูกตองโดยมีมูลคาตั้งแต 1 สตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของมูลคาหรือราคาที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยัง

กองทนุเปด แอสเซทพลัส อโีวลชูัน ไชน่า อิควิต ีเพือการออม

หน้า 4 / 13



ไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามขอ (1) และ (2) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
1. เลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนไดไมเกิน 10 วันทําการนับแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับการผอนผัน
จากสํานักงาน
2. แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอ
ผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบเรื่องดังกลาวดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน
3. แจงการเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืน พรอมทั้งจัดสงรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการไดรับความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนตามขอ (1) หรือการรับรองขอมูลของผูดูแลผลประโยชนตามขอ (2) ตอสํานักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให
ผูดูแลผลประโยชนดําเนินการแทนก็ได
4. ในระหวางการเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืน หากมีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลาดังกลาว ใหบริษัทจัดการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนนั้น โดยตองชําระคาขายคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามลําดับวันที่สงคําสั่งขายคืนกอนหลัง

3. เงื่อนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน
1. ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน ไมสามารถนําไป 
จําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนหลักประกันได ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
2. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุน
ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชนของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาวและบริษัท 
หรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร 
และ/หรือการโอนหนวยลงทุน ไมวาทางตรงหรือทางออมสําหรับผูลงทุนที่เปนบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กลาวมาขางตน
3. เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต
เพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฎิเสธลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได

เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :

การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู
ลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง 
หลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนสวนบุคคล

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคําสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาเปนการชั่วคราวหรือถาวรก็ได ตามที่บริษัทจัดการเห็น
สมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 3 วันทําการ กอนการใชสิทธิหยุดรับคําสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนเขาเปนการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผานเว็บไซตของบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 
และจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใหบริการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาของผูลงทุน หากการสั่งซื้อดังกลาวขัดกับหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบตอการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทําใหเกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือตอชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ

8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 4.49 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :

ประมาณการคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนทั้งหมด รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว

8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.0 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
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ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.08 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.0 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการคา ในอัตราไมเกินรอยละ 1.41 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

คาธรรมเนียมอื่น ๆ ไดแก
(1) คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายครั้งแรกจะจายตามจํานวนที่จายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุน
เฉลี่ยเทากันทุกวัน เปนเวลาไมเกิน 5 ป ไดแก
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด การสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่
จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของในการจัดตั้งกองทุน และคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวนหรือทยอย
ตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น ไดแก
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรูคาใชจายดานการตลาด การ
สัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.50 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
(ข) คาใชจายในการสอบบัญชีคาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศ
ของสมาคม
(ค) คาจัดทําจัดพิมพและจัดสงใบแจงผลการจัดสรรหนวยลงทุน คาใชจายในการจัดทําและจัดพิมพใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน 
ใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน เอกสารที่เกี่ยวของ คาจัดทําจัดพิมพและจัดสงหนังสือบอกกลาวรายงานตางๆ 
สาสนถึงผูถือหนวยลงทุน
(ง) คาจัดทําจัดพิมพและจัดสงเอกสารที่เกี่ยวกับการแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการ คาใชจายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ การจัด
ประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) คาจัดทําคาพิมพและจัดสงหนังสือชี้ชวนและรายงานประจําปถึงผูถือหนวยลงทุน
(ฉ) คาแปลเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเปนภาษาตางประเทศ
(ช) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายดาน
กฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน คาใชจายในการติดตามหนี้ของกองทุน
(ฌ) คาใชจายในการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียม
ทนายความ คาใชจายในดานนิติกรรม คาประเมินราคา คาจดจํานอง คาปลดจํานอง คาจัด พิมพเอกสาร คาใชจาย หรือคาธรรมเนียม
อื่นใดที่เกี่ยวของกับทางราชการ คาใชจายอันเกิดจากการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี ้
คาใชจายดานภาษีคาทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน คาใชจายในการจําหนายจายโอนทรัพยสินดังกลาว
(ญ) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
(ฎ) คาธรรมเนียมธนาคารตางๆ คาอากรแสตมปคาไปรษณียากร คาโทรศัพทคาโทรสาร คาประกาศในหนังสือพิมพคาไปรษณียากร
สําหรับหนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาพาหนะ คาใชจายในการสื่อสารโตตอบโดยวิธีอื่นที่มิใชทางไปรษณีย
(ฏ) คาใชจายตางๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใด ของกองทุนรวมการคิดคาใชจายตาม (1) และ 
(2) จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย

(3) คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพยซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซื้อหลักทรัพยเมื่อมีการซื้อหลักทรัพยและคาธรรมเนียมที่
เกี่ยวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเมื่อมีการขายหลักทรัพยไดแก
(ก) คาอากรแสตมป
(ข) คาธรรมเนียมหรือคานายหนาการซื้อขายหลักทรัพย
(ค) คาใชจายอื่นๆ (ถามี)
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(4) คาใชจายที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตางประเทศ เชน คาธรรมเนียมการทํารายการซื้อ ขาย รับมอบ สงมอบทรัพยสินในตาง
ประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมปและภาษีตางๆ ที่เกี่ยวของ คาใชจาย หรือคาธรรมเนียมที่ตองจายตามขอกําหนด หรือ
กฎหมายของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ตลอดจนคาใชจายที่เกี่ยวของกับการติดตอประสานงานกับผูจัดการกองทุนในตางประเทศ เชน 
คาโทรศัพททางไกล คาโทรสารทางไกล เปนตน (ถามี) ตามที่จายจริง

(5) คาใชจายเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ (ถามี) นอกเหนือจาก “คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป” ตามที่จาย
จริง โดยจะไมเกินรอยละ 0.15 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

(6) คาใชจายในการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ หรืออัตราดอกเบี้ย (ถามี) ตามที่จายจริง

(7) คาใชจายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(8) คาธรรมเนียมและคาใชจายทุกประเภทที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวของกับการใชดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) ที่ทางผูใหบริการและ/หรือผู
พัฒนาดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) ดังกลาว เรียกเก็บจากการใชบริการ ตามที่จายจริง

(9) คาใชจายที่เกี่ยวของ กับการจัดการกองทุนซึ่งมิไดระบุไวขางตน (ถามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและ
เวลาที่เกิดคาใชจายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.01 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนโดย
บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบสวนที่เกินกวาอัตราที่กําหนด

ในกรณีที่มีคาใชจายตามขอ (9) บริษัทจัดการจะเปดเผยแยกเปนรายการอยางชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับขอมูลสําคัญที่ ผูลงทุนควร
ทราบและในรายงานประจําปซึ่งบริษัทจัดการ จัดทําเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีแตละป
คาใชจายตามขอ (1) และขอ (2) จะถูกเปดเผยเปนยอดรวมของคาใชจาย ปรากฏในรายการคาใชจาย การดําเนินงานในงบกําไรขาดทุน 
ของกองทุนซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานประจําป

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)

อยางไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตางๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว

อนึ่ง ประมาณการคาธรรมเนียมอื่นๆ ดังกลาว เมื่อคํานวณรวมกับคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมจะไมเกินคาธรรมเนียม
รวม

8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in) : ไมมี
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม
ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด 
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 1.0 ของมูลคาซื้อขาย

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
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ฉบับละ : 50.0 บาท
คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : 1. คาธรรมเนียมการทํารายการซื้อขายหนวยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี) 2. คาธรรมเนียมการ
โอนเงินเพื่อซื้อหนวยลงทุนหรือการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือคาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผูซื้อหนวยลงทุน ตามอัตราที่
ธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาใชจายอื่นๆ จากผูถือหนวยลงทุนที่ขอใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน
ดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติที่บริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกราย เชน คาใชจาย
ในการจดแจงจํานํากับนายทะเบียน คาแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียน เปนตน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการดําเนิน
การใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษ ในอัตราไมเกิน 75 บาท ตอ 1 รายการ ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด เปนอัตราที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) อยางไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตางๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : -
ตามที่จายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) :

- คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการออกออกใบหนวยลงทุน ทั้งนี้ภายใต
เงื่อนไขขอ 14 สวนขอผูกพัน หรือขอใหออกเอกสารแสดงสิทธิแทนฉบับเดิมที่สูญหาย
- บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out) จากผูถือหนวยลงทุนโดยตรงเมื่อผูถือหนวย
ลงทุนยื่นคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยจะยกเวนคาธรรมเนียมดังกลาวสําหรับการสับเปลี่ยนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดคาธรรมเนียมดังกลาวจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละคนไมเทากันได โดย
บริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดหลักเกณฑในการคิดคาธรรมเนียมดังกลาวโดยประกาศผานเว็บไซตบริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซตของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)

8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
บริษัทจัดการจะคํานวณ คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ทุก
วันที่มีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแต คาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่คํานวณนั้น เปนฐานในการคํานวณคา
ธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวเปนอัตราที่รวมดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) 
และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเปนรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ทั้งนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตางๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว

8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
 

การดําเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุน 

การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม
หรือ

คาใชจาย
การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ่มคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
1.1 ตามที่ระบุไวในโครงการ
1.1.1 ไมเกินอัตราที่ระบุใน

กองทนุเปด แอสเซทพลัส อโีวลชูัน ไชน่า อิควิต ีเพือการออม

หน้า 8 / 13



โครงการ เปดเผย2  ใหผูลงทุนทราบลวงหนา ≥  3 วันทําการกอนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไวในโครงการ1 
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของ
อัตราที่ระบุไวในโครงการ

บริษัทจัดการตองไดรับมติพิเศษ3 และแจงใหสํานักงานทราบภายใน  15 วันนับแต
วันที่เปลี่ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของ
อัตราที่ระบุไวในโครงการ

เปดเผย2 ใหผูถือหนวยทราบลวงหนา ≥ 60 วันกอนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจงให
สํานักงานทราบภายใน 15วันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลง

1.2 แตกตางไปจากโครงการ บริษัทจัดการตองขอมติ3 เพื่อแกไขโครงการ
2. การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
2.1 ตามที่ระบุไวในโครงการ เปดเผย2  ใหผูลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกตางไปจากที่ระบุไวใน
โครงการ

ใหบริษัทจัดการสามารถขอแกไขโครงการ โดยใหถือวาสํานักงานเห็นชอบการแกไข
โครงการในเรื่องดังกลาว

การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม
หรือ

คาใชจาย
การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียม/คาใชจายดังกลาวเพิ่มขึ้น 
2 การเปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะประกาศผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรืออาจพิจารณาประกาศผานชองทางอื่นใดที่เหมาะสม
ตามที่บริษัทจัดการกําหนด 
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผูถือหนวยลงทุน และการ
จัดประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
- เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย

คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :
กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑและเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา ADLs สูงสุดไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน 
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs Factor จะคํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 
ไดแก ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขาย
ทรัพยสิน ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน สภาพคลองของตลาดทรัพยสินที่ลดลงจากภาวะปกติ ตนทุนและคาใชจายใน
การรักษาสัดสวนการลงทุน ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) 
หรือปจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการ
ภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนิน
การไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ  
3. การกําหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของกองทุน ไดแก พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของ
ทรัพยสินที่ลงทุน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง หรือปจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคุม
ของบริษัทจัดการที่มีผลกระทบตอสภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณ
การภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
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ขอสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น  
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการ
ใชเครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที่
ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อ
หนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียก
เก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัท
จัดการกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันได และขอ
สงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือ
ขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในโครงการ 
โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่
บริษัทจัดการกําหนด 

การพิจารณาใชเครื่องมือ
1. การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด 
โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
3. บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูล “มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา นอยกวามูลคาการขาย
คืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก” ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
4. ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 10.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑและเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ขั้นตํ่า ไมตํ่ากวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ตาม
รายละเอียดวิธีการคํานวณที่บริษัทจัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการจะกําหนด Gate Period สูงสุดไมเกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที่
บริษัทจัดการกําหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate Threshold ในกรณีดังกลาว Redemption 
Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่ สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลคาทรัพยสินสุทธิ
ทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่ มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน 
คํานวณจาก มูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการ
ขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
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4. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน (pro-rata 
basis) ของคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate 
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต Redemption 
Gate จะไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ Gate Period จะไมมากกวาระดับเพดานที่ระบุไวในโครงการ
6. คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอน-หลัง
ของคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือได โดยจะตองแจงความประสงคยกเลิกคําสั่งสวนที่เหลือทั้งหมดเทานั้น ภายในวันและเวลาของการ
สงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน
7. บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 
ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืน
หนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
8. บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption Gate โดยไมชักชา 
9. ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง
อื่นได

ขอสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Redemption Gate ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม
ตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มหรือลด Gate Period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะปรับเพิ่มไดไมเกินกวาที่ระบุไวในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก การยกเลิก 
Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เปนตน (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม
สามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คาง
อยูในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา 
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น
 
การพิจารณาใชเครื่องมือ
1. Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้  
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะ
ไมปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate Threshold ได โดยมีหลักการในการ
พิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก มีความผันผวนใน
ตลาดซื้อขายทรัพยสิน สภาพคลองของตลาดทรัพยสินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลองของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินวา
สภาพคลองของกองทุนรวมจะไมสอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุนรวม เกิดการไถถอนผิดปกติ เกิดการไถถอนมาก
กวา Redemption Gate ที่กําหนดไว หรือสภาพคลองของตลาดทรัพยสินลดลงจากภาวะปกติ หรือปจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือ
การควบคุมและคาดการณของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ
หรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน (suspension of
dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 1
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุ
สมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด
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1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่อง
จากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมวาจะเปน
กฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเนื่องมา
จาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญา
ซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ
3.อยูในระหวางดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริต
และสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการ ซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีกําหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนชวง
(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหนวยลงทุน ใหพิจารณาจากเฉพาะในชวงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปดให
รับซื้อคืนหนวยลงทุนเทานั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมดําเนินการตามขอ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลวาการเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูเนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือ ที่มี
คุณภาพและมีสภาพคลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน :
คํานวณภายใน : 2 วันทําการ
และประกาศภายใน : 3 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด
บริษัทจัดการจะใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเปนราคาปด (Close) ที่ประกาศบนหนาจอ Bloomberg ในเวลาประมาณ 
17.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ของวันที่ทําการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุน และในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถใชขอมูลจาก Bloomberg ได หรือกรณีที่บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู
ดูแลผลประโยชนเห็นวาอัตราแลกเปลี่ยนนั้นไมมีความเหมาะสม หรือ เพื่อใหสอดคลองกับประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่จะประกาศแกไขหรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคตบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย หรือหนวยงานอื่นใดแทน หรือ ตามที่มีประกาศแกไขหรือประกาศเพิ่มเติมได ทั้งนี้ อัตรา
แลกเปลี่ยนดังกลาวจะตองสอดคลองกับประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิมูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเปด ตามระยะเวลาดังตอไปนี้
(2.1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เวนแตวันทําการคํานวณนั้นตรงกับ
วันหยุดของกองทุนตางประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกําหนด
เพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ
(2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัดไป ทั้งนี ้
ใหใชมูลคาหนวยลงทุนของสิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นเปนเกณฑในการคํานวณราคาดังกลาว
(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิมูลคาหนวยลงทุนของวันดังตอไปนี้
(ก) วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภาย 3 ในวันทําการถัดไป
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(ข) วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยใหประกาศภาย 3 ในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเพื่อใชคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน จากตางประเทศไมวากรณีใด จนเปนเหตุใหบริษัทจัดการไมสามารถคํานวณและประกาศมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยไมชักชา ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่
บริษัทจัดการไดรับขอมูลดังกลาว และประกาศในวันทําการถัดไปจากวันที่คํานวณมูลคาหนวยลงทุนดังกลาว

ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณี
ที่มูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ
ดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได
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ขอผูกพัน

กองทุนเปด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชนา อิควิตี้ เพื่อการออม Asset Plus Evolution China
Equity Super Savings Fund

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด



ขอผูกพัน

1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด
ที่อยู (ภาษาไทย) :

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :

175 SATHORN CITY TOWER, 17TH FLOOR, SOUTH SATHORN ROAD, THUNG MAHA MEK, SATHON, Bangkok 10120

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

สิทธิของบริษัทจัดการ
1. รับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน คาธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และคาธรรมเนียม คาใช
จาย และหรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กําหนดไวในหัวขอ “คาธรรมเนียม และคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อ หรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุนรวม”
2. สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหรือสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ
3. สงวนสิทธิที่จะเลื่อนกําหนดการชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ
4. สงวนสิทธิที่จะรับชําระหนี้เพื่อกองทุนดวยทรัพยสินอื่นที่ไมใชหลักประกันแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ที่ ระบุไวใน
โครงการ
5. สงวนสิทธิที่จะชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได

หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
การจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน การเปลี่ยนแปลงและแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ
1. ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชน
2. ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่หลักฐานดังกลาว
สูญหาย
3. ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนตามวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
4. แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนไวแลว ยกเวนการเพิ่มจํานวนเงินทุนและการแกไขเพิ่มเติมจํานวนและมูลคาหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันที่ไดแกไขเพิ่มเติมนั้น
5. เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการกองทุนภายใตหัวขอ “วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนหรือ
แกไขวิธีการจัดการ”
6. จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชีและสงใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นบัญชีนั้น
7. ประกาศขอมูล รายละเอียด การดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกําหนด
8. ดําเนินการเลิกกองทุนตามหัวขอ “การเลิกโครงการ”
9. จัดใหมีการชําระบัญชีตามหัวขอ “การชําระบัญชีของกองทุนรวมและวิธีการคืนเงินเฉลี่ยใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”

การบริหารกองทุน
1. จัดการกองทุนใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปจจุบันและที่
แกไขเพิ่มเติม
2. นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นและซื้อ ขาย ซื้อลด ขายลด ไถถอนจําหนาย สั่งโอน รับ
โอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพยหรือฝาก ถอนทรัพยสินที่ลงทุนไวนั้น โดยลงทุนใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย วัตถุประสงคและ
นโยบายการลงทุนของโครงการ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก
3. จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนไวกับผูดูแลผลประโยชน
4. สั่งผูดูแลผลประโยชนใหสงมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหนายจายโอน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาคาหลักทรัพย
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5. จัดใหมีการรับจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดใหแกผูถือหนวยลงทุน และกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการ
จัดการกองทุนตามที่กําหนดไวในหัวขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อ หรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม”
6. เบิกจายเงินของกองทุนสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนภายใตหัวขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อ 
หรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม”
7. เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นอยูเทาที่จําเปนเพื่อรักษาประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน
8. ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดําเนินการใหมีการฟองรองบังคับคดีหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหาย ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
9. ขอความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนในการดําเนินการตามขอ “การรับชําระหนี้เพื่อกองทุนรวมดวยทรัพยสินอื่น”

การจัดทําบัญชีและการรายงาน
1. จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโดยถูกตองครบถวน
2. จัดทํารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุกสิ้นวันทําการนั้น
3. จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเปนรายวันและจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุกสิ้น
วันทําการนั้น
4. คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิมูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามที่กําหนดในหัวขอ “วิธีการคํานวณ 
กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิมูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน”
5. จัดทําและจัดสงรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด

การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนและงานทะเบียนหนวยลงทุน
1. จัดใหมีใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือใบคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งมีลักษณะเปนไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
2. ขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามวิธีที่ระบุในโครงการและหนังสือชี้ชวน
3. จัดสรรหนวยลงทุนตามวิธีการที่กําหนดไวในขอ “การจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุน” และ “การจัดสรรเงินใหแกผูสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน“
4. ดําเนินการจัดสรรจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนที่จะรับซื้อคืนจากผูถือหนวยลงทุนตามสวนตามหัวขอ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงิน
คาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน” หรือ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อ หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน” หรือ 
“การชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน”
5. ดําเนินการยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนซึ่งไดรับการจัดสรรเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนแลวในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการ
ทําการซื้อขายหนวยลงทุนจํานวนนั้น
6. จัดใหมีและเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
7. เปดบัญชีผูถือหนวยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหรือสั่งซื้อหนวยลงทุน
8. จัดใหมีรายงานขอมูลของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
9. ขอความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนในกรณีที่จะดําเนินการตาม “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวย
ลงทุน” หรือ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน”

การแตงตั้งบุคคลอื่น
1. จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนและแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนอื่นตามเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
2. แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใตหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3. แตงตั้งผูสอบบัญชีของกองทุนที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบ
บัญชี
4. แตงตั้งหรือดําเนินการเปนนายทะเบียนเองตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
5. แตงตั้งผูชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน
6. แตงตั้งหรือถอดถอนที่ปรึกษา
การปฏิบัติงานหรือการดําเนินการอื่นๆ ตามสิทธิและหนาที่อื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
1. กระทํานิติกรรมหรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําไดภายในขอบเขตของกฎหมาย
2. ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุน และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนภายใตขอบเขตหนาที่ และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะตองไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต.
3. ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่อื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน

กองทนุเปด แอสเซทพลัส อโีวลชูัน ไชน่า อิควิต ีเพือการออม

หน้า 2 / 13



ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม

2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

สิทธิของผูดูแลผลประโยชน
1. ไดคาตอบแทนจากกองทุนสําหรับการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน
2. บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาดังกลาว

หนาที่ของผูดูแลผลประโยชน
1. ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการ ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ปจจุบันและที่ แกไขเพิ่มเติม โดยเครงครัด
2. ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดเปนสมาชิกศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศ ที่บริษัทจัดการประสงคจะลงทุนใน หรือมีไวซึ่ง
หลักทรัพยนั้น บริษัทจัดการยินยอมใหผูดูแลผลประโยชนจะทําสัญญาแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ ซึ่งมีหลักเกณฑที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เปนตัวแทนในการทําหนาที่ฝากหลักทรัพยเพื่อรับฝากทรัพยสินของกองทุนรวม (ถามี) โดยผูดูแลผล
ประโยชนตองแจงการแตงตั้งตัวแทนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบกอนที่จะนําทรัพยสินของกองทุนไปเก็บรักษาไวที่ตัวแทนนั้นดวย
3. รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไวแลวตามที่กําหนดไว
ในหัวขอ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิมูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน” เมื่อเห็น
วาถูกตองแลว
4. จายเงินเปนยอดรวมเพื่อคืนใหผูถือหนวยลงทุนตามคําสั่งของผูชําระบัญชี
5. โอนเงินคาขายหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีกองทุน ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
6. แจงใหบริษัทจัดการทราบหากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ คําสั่ง หรือขอบังคับอื่นใดที่ออกตามกฎหมาย 
ก.ล.ต.
7. ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่ของตน หรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการ 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. ใหความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหัวขอ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวย
ลงทุน” หรือ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน” หรือ “การรับชําระหนี้เพื่อกองทุนดวย
ทรัพยสินอื่น”
9. รับรองผลการนับมติของผูถือหนวยลงทุน ตามที่ไดรับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติจากบริษัทจัดการ ในกรณีที่ผูถือ
หนวยลงทุนมีมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ใหแกไข
เพิ่มเติมโครงการ และปรากฎวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55 หรือไมเกินรอยละ 80 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด
ของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือ
แจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
10. รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาจะจดทะเบียนเลิกกองทุนและดูแลตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราช

กองทนุเปด แอสเซทพลัส อโีวลชูัน ไชน่า อิควิต ีเพือการออม
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บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และในพระราชบัญญัติฉบับแกไข ในกรณีที่ผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการ
ตามมาตรา 130 จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนใหผูดูแลผลประโยชนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดโดยไมชักชา
11. ดําเนินการรับหรือจายเงินจากบัญชีของกองทุน ตามคําสั่งเปนลายลักษณอักษรของบริษัทจัดการ
12. ผูดูแลผลประโยชนจะตองอนุญาตใหบริษัทจัดการ หรือผูสอบบัญชีของกองทุนทําการตรวจสอบบัญชีหลักทรัพยบัญชีกองทุน และ
เอกสารหลักฐานอื่นของกองทุนไดภายในเวลาทําการปกติของผูดูแลผลประโยชนโดยบริษัทจัดการจะบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบ
ลวงหนา อยางนอย 1 วันทําการ
13. ในกรณีที่ผูสอบบัญชีของกองทุน หรือผูสอบบัญชีของผูดูแลผลประโยชนหรือผูสอบบัญชีอิสระ หรือผูชําระบัญชีของกองทุน หรือหนวย
งานผูมีอํานาจควบคุมผูดูแลผลประโยชนขอคําชี้แจง ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ตามเกี่ยวกับการกระทําการใดๆ ที่มีผลกระทบตอ
บัญชีหลักทรัพยหรือบัญชีของกองทุน หรือเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับกองทุน ผูดูแลผลประโยชนตองแจงใหบริษัทจัดการทราบโดยทันทีและจะตอง
ทํารายงานเกี่ยวกับคําขอดังกลาวพรอมรายงานขั้นตอนการปฏิบัติที่ผูดูแลผลประโยชนไดกระทําไปแลว หรือที่จะกระทําตอไปใหบริษัท
จัดการทราบโดยไมชักชา
14. หนาที่อื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด

หนาที่ในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพยสิน
1. รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพยสินของกองทุน โดยแยกทรัพยสินของกองทุนออกจากทรัพยสินของผูดูแลผลประโยชนและ
ทรัพยสินของบุคคลอื่นใดที่ผูดูแลผลประโยชนดูแลรักษาอยูจนกวาจะเลิกกองทุนหรือสิ้นสุดการทําหนาที่ ผูดูแลผลประโยชนตามสัญญา
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนพรอมทั้งดูแลใหการเบิกจายทรัพยสินของกองทุนเปนไปตามที่ ระบุไวในโครงการและในหนังสือชี้ชวนของกองทุน 
โดยตองเก็บรักษาหรือฝากไวอยางปลอดภัยที่ผูดูแลผลประโยชนบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือธนาคารแหง
ประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตหรือตกลงเปนอยางอื่น และหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษาทรัพยสิน ตองแจงใหบริษัทจัดการ
ทราบทันที
2. ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพยสินหรือรักษาสิทธิในทรัพยสินของกองทุน เพื่อผลประโยชนในการเขาประชุมผูถือหุน การรับเงินปนผล การ
รับดอกเบี้ยและหรือหนวยลงทุนและสิทธิประโยชนอื่นใดที่กองทุนพึงจะไดรับ รวมทั้งดําเนินการรับหรือจายเงินตามสิทธินั้นๆ ตามคําสั่งของ
บริษัทจัดการ รวมทั้งแจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีที่ มีความจําเปนที่ตองปองกันการเสียสิทธิที่มีอยูหรือเกี่ยวของกับหลักทรัพยนั้นๆ

หนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนลงทุน
1. สงมอบ รับมอบ สั่งซื้อตามสิทธิจําหนายจายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาหลักทรัพยตามคํา
สั่งของบริษัทจัดการ โดยตรวจสอบความสมบูรณความถูกตองครบถวนของหลักทรัพยและทรัพยสินกอนดําเนินการ
2. จัดทํารายงานดังตอไปนี้ เปนลายลักษณอักษร หรือสงทางสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นใดที่ไดตกลงรวมกัน สงใหบริษัทจัดการ
ก. รายงานการรับและการจายเงินของกองทุนเปนรายวัน
ข. รายงานรายละเอียดการรับจายทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว
ค. จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมที่รับฝากไว
ง. รายงานเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพยและตามสถานภาพของหลักทรัพยพรอมทั้งคํานวณดอกเบี้ยคางรับ 
(ถามี) เปนรายวัน
จ. รายงานเจาหนี้ ซื้อหลักทรัพยและลูกหนี้ คาขายหลักทรัพยเปนรายวัน
ฉ. รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพยและบัญชีเงินฝากของกองทุน ตามที่ตกลงรวมกัน
3. รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน 
หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ตามมาตรา 125 แหงกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว

ความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน
ผูดูแลผลประโยชนจะรับผิดชอบตอความเสียหายในการรับฝากทรัพยสิน ซึ่งพิสูจนไดชัดเจนวาเกิดขึ้นจากการกระทําหรืองดเวนกระทําการ
โดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอ ของผูดูแลผลประโยชนพนักงาน ลูกจาง บริวาร หรือบุคคลใดที่ทํางานใหแกผูดูแลผลประโยชน

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ
ฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได
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ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปน
การดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรม และไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบ
ขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน
ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนโดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน หรือตามกําหนดเวลาที่ทั้งสองฝายไดตกลงรวมกัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนไมปฏิบัติหนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไวผูดูแลผลประโยชนหรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนโดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 
วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดและบริษัทจัดการและผูดูแลผล
ประโยชนทั้งสองฝายไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาใหสอดคลองกับกฎหมายหรือประกาศดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชนและผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาว ผูดูแลผล
ประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั่งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไม
นอยกวา 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว
ทั้งหมดของโครงการเรียกรองใหมีการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน
(5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับกองทุนไปเปดเผย หรือใชในทาง
ที่กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุนหรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั้ง
ผูดูแลผลประโยชนได ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะตองบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน นับแตวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเองหรือ
ปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปนอยางอื่น และบริษัท
จัดการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดแกไขเสร็จสิ้น หากผูดูแลผลประโยชนมิ
ไดมีการแกไขใหถูกตองภายในเวลา
ที่กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลาใหแกไขเมื่อไดรับอนุญาตแลวบริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนโดยพลัน

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : ฝายบริการธุรกิจหลักทรัพย (ธล.) ชั้น 19
สํานักงานเลขที่ 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7
และ/หรือที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือที่ธนาคารแหงประเทศไทย และหรือ ผูรับฝากทรัพยสินในตาง
ประเทศที่อาจแตงตั้งเพิ่มเติมในอนาคต

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด
ที่อยู :

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ เลขที่ 175 ถนนสาทรใตแขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
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โทรศัพท 0-2672-1000 โทรสาร 0-2286-4473

4. ผูจัดจําหนาย : -

5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) : -

6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน : -

8. ที่ปรึกษากองทุน : -

9. ผูประกัน : -

10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : -

12. Prime Broker -

13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :

บริษัทจัดการมีขอผูกพันที่จะตองรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน เมื่อผูถือหนวยลงทุนนําหนวยลงทุนมาขายคืน แกบริษัทจัดการ 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําหนวยลงทุนมาขายคืนไดทุกวันทําการรับซื้อคืนตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งคํานวณตามหัวขอ “วิธีการ
คํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิมูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน” และไดรับการรับรองโดย
ผูดูแลผลประโยชนแลว ยกเวน กรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการ ตามที่กําหนดไวในหัวขอ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน” หรือ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน”

สิทธิในการรับเงินปนผล :

-

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :

หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน ไมสามารถนําไป จําหนาย 
โอน จํานํา หรือนําไปเปนหลักประกันได ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไมรับจด
ทะเบียนการโอนหรือจํานําหนวยลงทุนของกองทุน

ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชนของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐหรือผูที่มีถิ่นฐานอยู
ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาวและบริษัท หรือหางหุนสวนซึ่งจัด
ใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอน
หนวยลงทุน ไมวาทางตรงหรือทางออมสําหรับผูลงทุนที เปนบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กลาวมาขางตน เวนแตเปนการโอนทาง
มรดก

หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน  ไมสามารถนําไป จําหนาย 
โอน จํานํา หรือนําไปเปนหลักประกันได ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไมรับจด
ทะเบียนการโอนหรือจํานําหนวยลงทุนของกองทุน

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :
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ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการและขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการตอเมื่อไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนโดยเสียงขางมาก หรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด
ของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือ
แจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันปดสมุดทะเบียนตามที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ เปนไปภายใตหัวขอ “วิธีการแกไขโครงการ
จัดการกองทุนหรือแกไขวิธีการจัดการ”

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) ตองไมนับคะแนนเสียงใน
สวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณี กองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและ
หนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจํานวนที่ถืออยู

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อโครงการสิ้นสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบเปนผูชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสินของโครงการ ชําระภาระหนี้สินและแจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวย
ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไวในหัวขอ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยคืนเงินใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”

สิทธิประโยชนอื่นๆ :

1. สิทธิในการไดรับชําระคาซื้อหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับชําระคาซื้อคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินไดในกรณีที่กองทุนไมสามารถชําระคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไดตามที่กําหนดไวภายใตหัวขอ “การชําระคาซื้อหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน
เงิน”
2. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลในบัญชีผูถือหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะแจงแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลที่ไดแจงไวเมื่อเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน ตองกรอกใบคําขอเปลี่ยนแปลงขอมูล 
และยื่นใหแกบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแกไขขอมูลโดยผูถือหนวยลงทุนตองยื่นเอกสารประกอบ (ถามี) เพื่อใหนายทะเบียนดําเนิน
การแกไขขอมูลในบัญชีผูถือหนวยลงทุนตอไป โดยผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบคําขอ
เปลี่ยนแปลงขอมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
- ใบหนวยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

14.2.1. เมื่อบริษัทจัดการไดรับใบคําขอเปดบัญชี และใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนพรอมเอกสารหลักฐานประกอบตามที่กําหนดแลว 
บริษัทจัดการจะสงมอบสําเนาใบคําขอเปดบัญชี และหรือสําเนาใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนไวเปน
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หลักฐานในการเปดบัญชี และการซื้อหนวยลงทุน

14.2.2. บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผูเปดบัญชีในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตาม
รายละเอียดในคําขอเปดบัญชี

14.2.3. นายทะเบียนจะจดแจงชื่อผูจองซื้อหรือผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตอเมื่อบริษัทจัดการไดรับชําระคาซื้อหนวย
ลงทุนแลว และผูจองซื้อหรือผูสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบรอยแลว

14.2.4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนใหผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน ในกรณีที่เปนการขายหนวยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกบริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการสงมอบหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อ ภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแตวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุน
ครั้งแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ทําการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน

14.2.5 บริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน ใหกับผูถือหนวยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการออกใบ
หนวยลงทุน เพื่อนําไปใชเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหนวยลงทุนทุกกรณี
จะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเทานั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูถือหนวยลงทุนกรอกใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน
2. ยื่นใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน พรอมชําระคาธรรมเนียมมนการออกใบหนวยลงทุนแกนายทะเบียนหนวยลงทุน
3. นายทะเบียนโดยไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือ
หนวยลงทุนกรอกในใบคําขอสําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในใบคําขอมากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวยลงทุนสําหรับหนวยลงทุน
จํานวนเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน
4. ใบหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการออกใหผูถือหนวยลงทุนจะมีขอความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวย
ลงทุน และมีลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหนวยลงทุน หรือ
ใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. จะอนุญาตใหทําไดจึงจะถือวา ใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตาม
กฎหมาย

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

-

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :

กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน 
บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับมติพิเศษใหชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น
แทนเงิน โดยขั้นตอนที่กําหนดดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) : -

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :
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บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชนของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐหรือผูที่มีถิ่นฐานอยู
ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาวและบริษัท หรือหางหุนสวนซึ่งจัด
ใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอน
หนวยลงทุน ไมวาทางตรงหรือทางออมสําหรับผูลงทุนที่เปนบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กลาวมาขางตน เวนแตเปนการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้ 
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้ 
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :

ผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินดังกลาว เวนแตเปนกรณี กองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวย
ลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจํานวนที่ถืออยู

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน: -
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน : -
การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน 
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ 
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม

18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

19.1 หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้
(1) กรณีกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปหรือกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอยมีจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวัน
ทําการใด
(2) กรณีที่มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
    1. มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
    2. มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีกําหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนชวง 
(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหนวยลงทุน ใหพิจารณาจากเฉพาะในชวงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปดให
รับซื้อคืนหนวยลงทุนเทานั้น
ความใน (2) มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาการเลิก
กองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูเนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคลอง
อยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
(3) กรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุน
ตาม (2) และการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ่ง (2) และ (3) มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมดังตอไปนี้
    (ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
    (ข) กองทุนรวมดัชนี
    (ค) กองทุนรวมอีทีเอฟ
    (ง) กองทุนรวมหนวยลงทุน
    (จ) กองทุนรวมฟดเดอร
(4) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทในวันทําการใด 
และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนเปดนั้น
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19.2  เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอ
ใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน

19.3 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผู
ถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

19.4 สํานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุน
ทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการ
ชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุน
รวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ 
และบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงานสั่งไดหรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง

การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

1. ในกรณีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพราะเหตุตามขอ 19.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมดังนี้ ทั้งนี้ เมื่อได
ดําเนินการครบถวนแลว ใหถือวาเปนการเลิกกองทุน 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวย ตั้งแตวันที่เกิดเหตุใหเลิก
กองทุน

2. แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ

2.1  ขอมูลที่แจงใหทราบ ตองมีสาระสําคัญอยางนอยดังนี้

(1) บลจ. จะดําเนินการโอนยายการลงทุนของผูถือหนวยไปยัง SSF อื่นตามแนวทางที่กําหนดไวใน
โครงการโดยไมเก็บคาธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหนวยจากผูถือหนวย

(2) ในกรณีที่ผูถือหนวยประสงคจะโอนยายการลงทุนไปยัง SSF อื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถือหนวยสามารถ
แจงตอ บลจ. เพื่อโอนยายการลงทุนไปยัง SSF อื่นที่ผูถือหนวยกําหนด และ
ผูถือหนวยจะไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหนวยเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขโดย
ครบถวนดังนี้

(2.1) เปนการโอนยายตามคําสั่งของผูถือหนวยเปนครั้งแรกโดยโอนยายไปยัง  SSF อื่นที่อยูภายใต
การจัดการของ บลจ. เดียวกัน 

(2.2) เปนการโอนยายการลงทุนภายในระยะเวลาที่ บลจ. กําหนด ทั้งนี้ ในการกําหนดระยะเวลาดัง
กลาว บลจ. ตองคํานึงถึงระยะเวลาที่ผูถือหนวยจะสามารถดําเนินการเพื่อแจงโอนยายการลงทุนได
อยางเหมาะสม

2.2  แจงโดยวิธีการดังนี้

(1) แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยผานชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผู

ภายใน 3 วันทําการนับ
แตวันที่

เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
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ถือหนวยได

(2) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

(3) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

3. จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนดังกลาว
ภายใน 5 วันทําการนับ

แตวันที่
เกิดเหตุใหเลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที่ไดจากการดําเนินการตาม  3.
ภายใน 10 วันทําการนับ
แตวันที่เกิดเหตุใหเลิก

กองทุน

5. ดําเนินการโอนยายการลงทุนไปยัง  SSF อื่นตามแนวทางที่กําหนดไวในโครงการ โดยไมชักชา

ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนของกองทุนเปดใดลดลงเหลือนอยกวา 50 
ลานบาทในวันทําการใด หากบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนเปดนั้นบริษัทจัดการจะดําเนินการ ตาม 1 ถึง 5

2. กรณีเปนการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนาบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังตอไปนี้ เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น 

การดําเนินการ ระยะเวลา
ดําเนินการ

2.1 แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ

2.1.1 แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

2.1.2 แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

2.1.3 แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

≥ 5 วันทําการ
กอนวันเลิก

กองทุน

2.2 ดําเนินการดวยวิธีการใดๆ ใหผูถือหนวยและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลาว 
≥ 5 วันทําการ
กอนวันเลิก

กองทุน

2.3 จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม

ใหเสร็จสิ้นกอน
วันเลิกกองทุน

20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
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บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่รวบรวม 
และแจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวมแลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อ
ชําระบัญชีกองทุนใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับคาใชจายและเงินคา
ตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมและผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูตามหลักฐานที่ปรากฏใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจาก
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว หากปรากฏวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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ลงนาม

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนเปด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชนา อิควิตี้ เพื่อการออม
ในฐานะตัวแทนของผูถือหนวยลงทุนของกองทุน

( )

วันที่ 

( )

วันที่ 

( )

วันที่ 

( )

วันที่ 
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