หนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลโครงการ
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่ ัน ไชน่ า อิควิตี ้
Asset Plus Evolution China Equity Fund
ASP-EVOCHINA

1. ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูชนั่ ไชน่า อิควิตี ้
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Asset Plus Evolution China Equity Fund
ชื่อย่ อโครงการ : ASP-EVOCHINA
ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรื อหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก หากปรากฏว่าจานวนเงินที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ้งกองทุนได้
อย่างเหมาะสม หรื อไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้ อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการโดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ อกาหนดในเรื่ องการคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงค์ ของโครงการ :
เพื่อตอบสนองผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน หน่วย CIS
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) หรื อหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดในต่างประเทศ
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : ไม่กาหนด
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ : ไม่กาหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่ างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและ/หรื อหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนของบริ ษัทที่มีการจดทะเบียนธุรกิจและ/
หรื อดาเนินธุรกิจและ/หรื อมีรายได้ หลักจาการประกอบกิจการ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและ/หรื อเขตบริ หารพิเศษฮ่องกงและ/
หรื อประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้ หวัน) ที่จดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตา่ งๆ ทัว่ โลก รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุน
CIS และ/หรื อกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะดังกล่าวข้ างต้ นด้ วย โดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้ และ/หรื อตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน และ/หรื อตราสารทางการเงิน และ/หรื อเงินฝาก
และ/หรื อหน่วย CIS และ/หรื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
และ/หรื อหน่วยลงทุนกองทุนสินค้ าโภคภัณฑ์ และ/หรื อกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรื อทรัพย์สินอื่นใดที่มีลกั ษณะทานองเดียวกัน
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โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดให้ กองทุนลงทุนได้
ทังนี
้ ้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้ มี net exposure ที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า
(Derivative)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง
ที่มีอยู่จากการลงทุน รวมทังอาจท
้
าธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์หรื อธุร กรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) โดย
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนีท้ ี่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนีท้ ี่
ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities)
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ ซงึ่ ตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตรา
สารหนีท้ ี่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อ (Unrated) หรื อตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted
securities) ได้ เฉพาะกรณี ที่ตราสารหนีน้ ัน้ ได้ รับจัดอันดับความน่าเชื่อถื อที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรื อจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (listed securities) แล้ วแต่กรณีในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้
ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ บริ ษัทจัดการมีนโยบายที่จะทาการป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ตามความเหมาะสมสาหรั บสภาวะการณ์ ในแต่ละขณะ ซึ่งขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะ
พิจารณาจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง เช่น ปั จจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็ นต้ น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder
Fund) หรื อกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund) หรื อสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสารทุน
และ/หรื อหลักทรัพย์ตา่ งประเทศได้ โดยไม่ทาให้ ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นตามดุลย
พินิจของผู้จดั การกองทุน และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งผู้ถือหน่วย
ลงทุนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการดาเนินการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ การคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นบั ช่วงระยะเวลา
ดังนี ้รวมด้ วยก็ได้ ทังนี
้ ้ โดยต้ องคานึงถึงประโยชน์ ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้ รับคาสัง่ ขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อมีการ
โอนย้ ายกองทุนจานวนมากหรื อเพื่อรอการลงทุน ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เกินกว่า 10 วันทาการ
3. ข้ อมูลเกี่ยวกับจานวนเงินทุนโครงการ
จานวนเงินทุนโครงการเริ่มต้ น : 3,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี
ในระหว่ างระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั ง้ แรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่ วยลงทุนมากกว่ าจานวนเงินทุน :
เป็ นจานวนร้ อยละ15.0 ของจานวนเงินทุนโครงการ
มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหน่ วย : 10 บาท
จานวนหน่ วยลงทุนเริ่มต้ น : 300,000,000.0000 หน่วย
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ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก : 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของ
โครงการแต่ไม่เต็มจานวนที่เพิ่มอีกร้ อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการปิ ด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดาเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกาหนดสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
2. บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเงินทุนของโครงการและ/หรื อวงเงินลงทุนในต่างประเทศได้ โดยจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงค์ ของการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) : ที่มิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้ อน
วิธีการในการคานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่ วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่ เกินร้ อยละ : 100.00
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
กลยุทธ์ การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี ้วัด (active management)
ลักษณะการจ่ ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้ อน
5. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (class of unit) :ไม่มี
6. การจ่ ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
7. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
มูลค่ าขัน้ ต่าของการรั บซือ้ คืน : ไม่กาหนด
จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ต่าของการรับซือ้ คืน : ไม่กาหนด
วิธีการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซือ้ คืน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการซื ้อขาย ตามเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนด ทังนี
้ ้ จะแจ้ งให้ ทราบ
หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญและ/หรื อที่เว็บไซต์บริษัทจัดการ https://www.assetfund.co.th
วันทาการซื ้อขาย หมายถึง วันทาการปกติของบริ ษัทจัดการและ/หรื อกองทุนต่างประเทศและ/หรื อประเทศที่เกี่ยวข้ องกับ
การลงทุนและ/หรื อตามที่บริษัทจัดการกาหนด
การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
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รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการซื ้อขาย ตามราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณและเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะกาหนดวัน
เริ่ มทาการรับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.เรี ยบร้ อยแล้ ว
สาหรับการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังวันเวลาที่กาหนดของวันทาการซื ้อขายใด รวมถึงวันหยุดทาการ ให้ ถือว่าเป็ นการสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณและเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษัท จัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)ได้ รับคาสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนและได้ ทารายการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้ นแต่
ได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นพิเศษ
ผู้สงั่ ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษหรื อเป็ นกรณีที่บริ ษัทจัดการ
อยู่ในระหว่างการดาเนินการตามข้ อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน"
อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบั ญชีนัน้ ไม่มีการติดต่อขอใช้ บริ การเป็ นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีดงั กล่าว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
การชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชาระค่าขายคืนตามกาหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาใน
การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกาหนด
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ให้ บริ ษั ทจัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่
เสร็จสิ ้นการคานวณดังกล่าว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทาการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริ ษัทจัดการและ/หรื อเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) บริ ษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรื อใบคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
การขายคืนหน่วยลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต
โดยผ่านบริษัทประกันชีวิตได้ ตามจานวนขันต
้ ่าและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึง่ อาจแตกต่างจากจานวนขันต
้ ่าที่กาหนด
ไว้ สาหรับการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
บริ ษัทประกันชีวิตอาจส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อนาค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชาระค่าการ
ประกันภัย ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริ หารกรมธรรม์ ตามอัตราที่กาหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึง่ มูลค่า
ในการขายคืนอาจต่ากว่ามูลค่าขันต
้ ่าที่กาหนดในโครงการ โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้ จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้ จ่ายล่าสุดได้ ทาง
โทรศัพท์หรื อช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย
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บริ ษัทประกันชีวิตอาจกาหนดเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนาส่งเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเพิ่มเติมที่กาหนดไว้ ในกรมกรรม์ประกันชีวิตและ/หรื อเอกสารประกอบการขาย ภายใต้ กรอบระยะเวลาการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนดในหนังสือชี ้ชวน และคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้ รับเอกสารหลักฐานจาก
บริ ษัทประกันชีวิตครบถ้ วนแล้ ว ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยใช้
แบบฟอร์ มของบริษัทประกันชีวิต ตามจานวนขันต
้ ่าและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิต
การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีการขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ กับบริ ษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้ นับรวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชาระค่าขายคืนตามกาหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลา
ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคม
กาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั ที่เสร็ จสิ ้นการคานวณดังกล่าว
ทั ้งนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษัทประกันชีวิตมีหน้ าที่ต้องชาระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับจากบริ ษัทจัดการให้ กับผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั
รับ ซื ้อคืน หน่ว ยลงทุน โดยมิใ ห้ น บั รวมวัน หยุด ทาการของผู้ป ระกอบธุร กิจ การจัด การกองทุน ต่า งประเทศที่มีล กั ษณะใน
ทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชาระค่าขายคืนตามกาหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลา
ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคม
กาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั ที่เสร็ จสิน้ การคานวณดังกล่าว โดยวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
เงื่อนไข ข้ อจากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
1. การชาระค่ารับซื ้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
กรณี บริ ษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรั พย์ หรื อ
ทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกาหนดขันตอนการด
้
าเนินการต่อไป โดยต้ องได้ รับมติพิเศษให้ ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขันตอนที
้
่กาหนดดังกล่าวต้ องสามารถปฏิบตั ิได้ จริ ง และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย
2. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด
ไว้ แล้ วได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
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(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิ ดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ (1) หรื อ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนั ้น เว้ นแต่ได้ รับ
การผ่อนผันจากสานักงาน
2. แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตลอดจน
เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
3. แจ้ งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ (1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ (2) ต่อสานักงานโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
4. ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชาระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่สง่ คาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
3. เงื่อนไขและข้ อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
1.บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรื อเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา พลเมืองสหรัฐอเมริ กา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา หรื อบุคคลซึง่ โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าวและบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่
จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดังที่กล่าวมาข้ างต้ น
2.เพื่อประโยชน์สงู สุดของการบริ หารจัดการกองทุนการับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
แต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฎิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ แก่บคุ คลใดก็ได้
3.ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทังสิ
้ ้น และไม่มี
สิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
เงื่อนไข ข้ อจากัด การไม่ ขายไม่ รับซือ้ คืนไม่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสั่ง
การไม่ขายไม่รับซื ้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทน. 11/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อและ/หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวรก็ได้ ตามที่บริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า 3 วันทาการ ก่อนการใช้ สิทธิหยุดรับคาสัง่ ซื ้อและ/หรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
การให้ บริการ
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บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคาสัง่ ซื ้อและ/หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าของผู้ลงทุน หากการสัง่ ซื ้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ มีผลกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทุน หรื อ ทาให้ เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรื อ
ต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรื อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
8. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
8.1 ค่ าธรรมเนียมรวม
ประมาณการค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้ อยละ : 4.49 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนทังหมด
้
รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว
8.2 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการค่ าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ : 2.0 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ : 0.08 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ : 1.0 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี
ค่ าธรรมเนียมการจัดจาหน่ าย : ไม่มี
ค่ าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
ประมาณการค่ าในอัตราไม่ เกินร้ อยละ 1.41 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ได้ แก่
(1) ค่าใช้ จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครัง้ แรกจะจ่ายตามจานวนที่จ่ายจริ ง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของ
กองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน เป็ นเวลาไม่เกิน 5 ปี ได้ แก่
(ก) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ ความรู้ ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด การส่งเสริ มการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนากองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของจานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องในการจัดตังกองทุ
้
น และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิตามกฎหมายก.ล.ต.
(2) ค่าใช้ จ่ายเพื่อการดาเนินงานของกองทุนที่เรี ยกเก็บตามจานวนที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทังจ
้ านวนหรื อ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้ งานของค่าใช้ จ่ายนัน้ ได้ แก่
(ก) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด
การส่งเสริ มการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนากองทุน ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
(ข) ค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชีค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิตามคาสัง่ หรื อตามกฎหมาย หรื อ
ประกาศของสมาคม
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(ค) ค่าจัดทาจัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้ งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการจัดทาและจัดพิมพ์ใบคาขอเปิ ดบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที่เกี่ยวข้ อง ค่าจัดทาจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ
สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทาจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ค่าใช้ จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิตามกฎหมายก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทาค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ้ชวนและรายงานประจาปี ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ในการดาเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อเรี ยกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริ ษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อเมื่อได้ รับคาสั่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้ จ่ายในการติดตามหนี ้ของกองทุน
(ฌ) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั บ ช าระหนี เ้ ป็ น ทรั พ ย์ สิ น อื่ น แทนการช าระหนี ด้ ้ ว ยเงิ น สดตามตราสารแห่ ง หนี ้ ค่ า ธรรมเนี ย มศาล
ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้ จ่ายในด้ านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจานอง ค่าปลดจานอง ค่าจัด พิมพ์เอกสาร ค่าใช้ จ่าย
หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับทางราชการ ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากการรับชาระหนี ้เป็ นทรัพย์สินอื่นแทนการชาระหนีด้ ้ วยเงินสด
ตามตราสารแห่งหนี ้ ค่าใช้ จ่ายด้ านภาษีคา่ ทาประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้ จ่ายในการจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน
ดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้ จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์คา่ โทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์คา่ ไปรษณียากร
สาหรับหนังสือโต้ ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้ จ่ายในการสื่อสารโต้ ตอบโดยวิธีอื่นที่มิใช่ทางไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการชาระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถาม หรื อการดาเนินคดีเพื่อ การรับชาระหนี ้ใด ของกองทุนรวมการคิดค่าใช้ จ่ายตาม
(1) และ (2) จะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื ้อหลักทรัพย์ซงึ่ จะรวมอยู่ในต้ นทุนของค่าซื ้อหลักทรัพย์เมื่อมีการซื ้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียม
ที่เกี่ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ได้ แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรื อค่านายหน้ าการซื ้อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (ถ้ ามี)
(4) ค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทารายการซื ้อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษี ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ค่าใช้ จ่าย หรื อค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายตามข้ อกาหนด
หรื อกฎหมายของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการกองทุนใน
ต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็ นต้ น (ถ้ ามี) ตามที่จ่ายจริง
(5) ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ ามี) นอกเหนือจาก” ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี ”
ตามที่จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้ อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้ จ่ายในการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรื ออัตราดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) ตามที่จ่ายจริง
(7) ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชาระราคา (Failed Trade)
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(8) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ ้นหรื อเกี่ยวข้ องกับการใช้ ดชั นีชี ้วัด/อ้ างอิง (Benchmark) ที่ทางผู้ให้ บริการ
และ/หรื อผู้พฒ
ั นาดัชนีชี ้วัด/อ้ างอิง (Benchmark) ดังกล่าว เรี ยกเก็บจากการใช้ บริการ ตามที่จ่ายจริง
(9) ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง กับการจัดการกองทุนซึง่ มิได้ ระบุไว้ ข้างต้ น (ถ้ ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจากกองทุนตามจานวน
เงินและเวลาที่เกิดค่าใช้ จ่ายนันจริ
้ ง ทังนี
้ ้ การเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้ อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กาหนด
ในกรณีที่มีคา่ ใช้ จ่ายตามข้ อ (9) บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยแยกเป็ นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ้ชวนฉบับข้ อมูลสาคัญที่ผ้ ลู งทุน
ควรทราบและในรายงานประจาปี ซงึ่ บริษัทจัดการ จัดทาเมื่อสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี
ค่าใช้ จ่ายตามข้ อ (1) และข้ อ (2) จะถูกเปิ ดเผยเป็ นยอดรวมของค่าใช้ จ่าย ปรากฏในรายการค่าใช้ จ่าย การดาเนินงานในงบกาไร
ขาดทุนของกองทุนซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของรายงานประจาปี
ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทัง้ หมดของกองทุนเป็ นอัตราที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่มและภาษี อื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทานองเดียวกัน บริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีตา่ งๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
อนึ่ง ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังกล่าว เมื่ อคานวณรวมกั บค่าธรรมเนี ยมที่เรี ยกเก็ บจริ งจากกองทุนรวมจะไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมรวม
8.3 ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน (Front-end fee)
ประมาณการค่ าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.0 ของมูลค่าซื ้อขาย
ค่ าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่มี
ค่ าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ า (Switching in)
อัตราค่ าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทังจากกองทุ
้
นรวมภายใต้ บริ ษัทจัดการเดียวกัน
และจากบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการค่ าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ า ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.0 ของมูลค่าซื ้อขาย
ค่ าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี
ค่ าธรรมเนียมการโอนหน่ วยลงทุน : ในอัตราตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ
ค่ าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน : มี
ฉบับละ : 50.0 บาท
ค่ าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนก่ อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
ค่ าธรรมเนียมอื่น : มี
ค่ าธรรมเนียมอื่นๆ :
1. ค่าธรรมเนียมการทารายการซื ้อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด (ถ้ ามี)
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2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนหรื อการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผ้ ซู ื ้อ
หน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายอื่นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอให้ บริษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติที่บริ ษัทจัดการดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้ จ่ายในการจดแจ้ งจานา
กับนายทะเบียน ค่าแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงข้ อมูลในทะเบียน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดาเนินการให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมดเป็
้
นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ย นแปลงเกี่ยวกับภาษี ม ูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีตา่ งๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ตามที่จ่ายจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน) :
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ยื่นคาขอ
โอนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน กรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดการออกออกใบหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ภายใต้ เงื่อนไขข้ อ 14 ส่วนข้ อผูกพัน หรื อขอให้ ออกเอกสารแสดงสิทธิแทนฉบับ เดิมที่สญ
ู หาย
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และ/หรื อ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้ า (Switching in) จากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
รายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริ ษัทจัดการและ/หรื อเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
8.4 วิธีการคานวณและตัดจ่ ายค่ าธรรมเนียม:
บริ ษัทจัดการจะคานวณ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทุกวันที่มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมด
ั้
หักด้ วยมูลค่าหนีส้ ินทังหมด
้
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียม
การจัดการค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คานวณนัน้ เป็ นฐานในการคานวณ
ค่าธรรมเนียมโดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ ามี) และ
บริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บเป็ นรายเดือน
ทังนี
้ ้ การตัดค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมบริ ษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีตา่ งๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
8.5 การเปลี่ยนแปลงค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้ จ่าย
การดาเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรื อลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายของกองทุน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
การดาเนินการของบริษัทจัดการ
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
1.1 ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ
เปิ ดเผย2 ให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า ≥ 3 วันทาการก่อนการเรี ยกเก็บเพิ่มขึ ้น
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การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ ในโครงการ1
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ ใน
โครงการ
1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ ใน
โครงการ
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
2.1 ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ ในโครงการ

การดาเนินการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการต้ องได้ รับมติพิเศษ3 และแจ้ งให้ สานักงานทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง
เปิ ดเผย2 ให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบล่วงหน้ า ≥ 60 วันก่อนการเรี ยกเก็บเพิ่มขึ ้น
และแจ้ งให้ สานักงานทราบภายใน 15วันนับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง
บริษัทจัดการต้ องขอมติ3 เพื่อแก้ ไขโครงการ
เปิ ดเผย2 ให้ ผ้ ลู งทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการเรี ยกเก็บลดลง
ให้ บริษัทจัดการสามารถขอแก้ ไขโครงการ โดยให้ ถือว่าสานักงานเห็นชอบ
การแก้ ไขโครงการในเรื่ องดังกล่าว

1

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้ อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ที่บริษัทจัดการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ ้น
2
การเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องกระทาโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ ผู้ลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลดังกล่าวอย่างทัว่ ถึง ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดการจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรื ออาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม
ตามที่บริษัทจัดการกาหนด
3
ดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และ
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่ องของกองทุนรวม
• ค่ าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์ สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies- ADLs)
อัตราสูงสุดไม่ เกินร้ อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกาหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดย
จะอยู่ภายใต้ กฎระเบียบ และ/หรื อประกาศ และ/หรื อแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/หรื อ
หน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทังนี
้ ้ การกาหนด ADLs Factor จะคานึงถึงปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อหรื อ
ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื ้อขายทรัพย์สิน ความผันผวนในตลาดซื ้อขายทรัพย์สิน
สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากภาวะปกติ ต้ นทุนและค่าใช่จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการทา
ธุรกรรม REPO เพื่อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี) หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริ ษัท
จัดการ โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัย
ที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนันๆ
้
3. การกาหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะ
คานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้ แก่ พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน สภาพ
คล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตหรื อนอกเหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการที่มีผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่ และ/หรื อ
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สมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนิ นการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนันๆ
้
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริ ษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้ อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ใช้ เครื่ องมือ ADLs ในวันทาการนัน้
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะนาค่าซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการที่มีการใช้
เครื่ องมือ ADLs และบริ ษัทจัดการจะนายอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ใช้ เครื่ องมือ ADLs ในวันทาการนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใดๆ ที่ได้ ดาเนินการหรื อตัดสินใจ
ไปแล้ วที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ ADLs ในวันทาการนัน้ แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อบางส่วนของ
วันทาการนันไม่
้ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และรายการซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระด้ วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้ นนั ้ ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ทารายการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้ า หรื อขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริ ษัทจัดการกาหนดไว้ รวมถึง
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากาหนดอัตราการเรี ยกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกาหนดเพิ่มเติมใน
การเรี ยกเก็บเฉพาะรายที่ทารายการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า หรื อขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกาหนดได้
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา ADLs ที่เรี ยกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ ในโครงการ โดย
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการและ/หรื อในหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมและ/หรื อผ่านทางช่องทางอื่นที่
บริษัทจัดการกาหนด
การพิจารณาใช้ เครื่ องมือ
1. การเรี ยกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้
2. บริ ษัทจัดการ อาจพิจารณาเรี ยกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
น มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่มลู ค่าซื ้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in)
หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทังนี
้ ้ รายละเอียด
วิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการกาหนด ADLs Threshold โดยใช้ ข้อมูล “มูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ า น้ อยกว่ามูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก” ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
4. ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ ADLs นี ้ ADLs ที่เรี ยกเก็บได้ จะนากลับเข้ ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้ เครื่ องมือนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่ องมือนี ้ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างผลตอบแทน
ให้ กองทุนแต่อย่างใด
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• เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate) :
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ ต่ากว่ าร้ อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้ เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ เกิน : 7 วันทาการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกาหนด Redemption Gate ขันต
้ ่า ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียด
วิธีการคานวณที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริ ษัทจัดการจะกาหนด Gate Period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทาการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณที่
บริษัทจัดการกาหนด
3. ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ ที่ไม่ปกติด้ว ย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทัง้ หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Gate Threshold ที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุท ธิ ของกองทุน
คานวณจาก มูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริ ษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata
basis) ของคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขันต
้ ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ ในโครงการ
6. คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริ ษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของ
คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออกส่วนที่เหลือได้ โดยจะต้ องแจ้ งความประสงค์ยกเลิกคาสัง่ ส่วนที่เหลือทังหมดเท่
้
านัน้ ภายในวันและเวลาของการส่งคาสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน
7. บริษัทจัดการจะทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
8. บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกั ช้ า
9. ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate นี ้ บริษัทจัดการอาจใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา Redemption Gate ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่า
กว่า Redemption Gate ขันต
้ ่าที่ระบุในโครงการ และ/หรื อปรับเพิ่มหรื อลด Gate Period ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควรโดยจะ
ปรับเพิ่มได้ ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ ในโครงการ ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงแนวทางด าเนิ น การระหว่า งการท า Redemption Gate ได้ แ ก่ การยกเลิ ก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ กาหนด การใช้ เครื่ องมื ออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้ น (ถ้ ามี ) ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ไ ม่
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูชนั่ ไชน่า อิควิตี ้
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สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคาสัง่ โดยไม่ชกั ช้ า
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้ เครื่ องมือ
1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ โดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ มีความผันผวนในตลาดซื ้อ
ขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่าสภาพ
คล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้ องกับปริ มาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิ ดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า
Redemption Gate ที่กาหนดไว้ หรื อสภาพคล่องของตลาดทรั พย์ สินลดลงจากภาวะปกติ หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่นอกเหนื อการ
ควบคุมและคาดการณ์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อ
สมมติฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนันๆ
้
• การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ หรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้ สูงสุดไม่ เกิน : 1 วันทาการ
เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ต
และสมเหตุสมผลว่า จาเป็ นต้ องระงับการซื ้อขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ ซึง่ ไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
(1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่
ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรื อกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
(3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ในสาระสาคัญ
2.อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจาก การที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยการดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
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ส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการ
เป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึง่ ให้ กระทาได้ ไม่เกิน 3 วันทาการ
3.อยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งซึง่ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ วมีความเชื่อ
โดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี ้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึง่ เกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการ ซื ้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ กรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่มีกาหนดระยะเวลาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้ พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่ง
กองทุนรวมเปิ ดให้ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดาเนินการตามข้ อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สิน
คงเหลือ ที่มีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้ รับผลกระทบจากการขายคืนนัน้
10. การกาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาหน่ วยลงทุน :
คานวณภายใน : 2 วันทาการ
และประกาศภายใน : 3 วันทาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
1. บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
บริ ษัทจัดการจะใช้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็ นราคาปิ ด (Close) ที่ประกาศบนหน้ าจอ Bloomberg ในเวลา
ประมาณ 17.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ของวันที่ทาการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถใช้ ข้อมูลจาก Bloomberg ได้ หรื อกรณีที่บริ ษัทจัดการโดย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนนัน้ ไม่มีความเหมาะสม หรื อ เพื่อให้ สอดคล้ องกับประกาศของ
สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่จะประกาศแก้ ไขหรื อประกาศเพิ่มเติม
ในอนาคตบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย์ หรื อหน่วยงานอื่นใดแทน หรื อตามที่มี
ประกาศแก้ ไขหรื อประกาศเพิ่มเติมได้ ทังนี
้ ้ อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะต้ องสอดคล้ องกับประกาศของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ประกาศกาหนด
2. บริษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมลู ค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการ ภายใน 2 วันทาการ เว้ นแต่วนั ทาการคานวณนันตรง
้
กับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุน และประเทศที่เกี่ ยวข้ องกับการลงทุน หรื อวันตามที่บริ ษัทจัดการ
ประกาศกาหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทาการ ทังนี
้ ้
ให้ ใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคานวณราคาดังกล่าว
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(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมลู ค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ ประกาศภายใน 3 วันทาการถัดไป
(ข) วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยให้ ประกาศภายใน 3 วันทาการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ ประกาศ
ภายใน 3 วันทาการถัดไป
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับข้ อมูลเพื่อใช้ คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน จากต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถคานวณและ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะคานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้ า ทัง้ นี ้
ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการได้ รับข้ อมูลดังกล่าว และประกาศในวันทาการถัดไปจากวันที่คานวณมูลค่าหน่วยลงทุน
ดังกล่าว
ในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง บริ ษัทจัดการจะดาเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ แ ละวิธีการที่ กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและหรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วย
เรื่ องการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนหรื อราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ในกรณีที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริ ษัทจัดการ
โดยเหตุดงั กล่าวส่งผลให้ บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรื อไม่สามารถคานวณหรื อ
ประกาศมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืน หน่วยลงทุนได้ บริ ษัทจัดการจะ
ดาเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบตั ิให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุน
สามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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ข้ อผูกพัน

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูชัน ไชน่ า อิควิตี
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

1. บริ ษทั จัดการ:
ชือบริษัทจัดการ : บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด
ทีอยู่ (ภาษาไทย) : เลขที 175 อาคารสาธรซิตีทาวเวอร์ ชัน 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ทีอยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 175 Sathorn City Tower, 17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
สิทธิ หน้ าที และความรับผิดชอบ :
สิทธิของบริษัทจัดการ
1. รับค่าธรรมเนีย มการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน ค่า ธรรมเนี ย มในการจัด การกองทุน และ
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย และหรือเงินตอบแทนอืนใด ตามอัตราทีกําหนดไว้ ในหัวข้ อ “ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บ
จากผู้สงซื
ั อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
2. สงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการจองซือหรือสังซือหรือสังขายหรื อหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ ในโครงการ
3. สงวนสิทธิทีจะเลือนกําหนดการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ ในโครงการ
4. สงวนสิทธิทีจะรับชําระหนีเพือกองทุนด้ วยทรัพย์สินอืนทีไม่ใช่หลักประกันแทนการชําระหนีด้ วยเงินสดตามตราสารแห่งหนีที
ระบุไว้ ในโครงการ
5. สงวนสิทธิทีจะชําระค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืนแทนเงินได้
หน้ าทีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
การจัดตังและจดทะเบียนกองทุน การเปลียนแปลงและแก้ ไขเพิมเติมรายละเอียดโครงการ
1. ยื นคํ า ขอจดทะเบี ย นกองทรัพ ย์ สิน ซึ งเป็ น เงิ นได้ จ ากการขายหน่ว ยลงทุน ของโครงการเป็ น กองทุ นรวมต่ อ สํ านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตังแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน
2. ขอรั บใบแทนหลัก ฐานการรับ จดทะเบี ย นกองทรัพ ย์ สินเป็ น กองทุนรวมต่อสํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณี ที
หลักฐานดังกล่าวสูญหาย
3. ดําเนินการจดทะเบียนเพิมจํานวนเงินทุนของกองทุนตามวิธีการทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
4. แจ้ งการแก้ ไขเพิมเติมข้ อมูลทีได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว ยกเว้ นการเพิมจํานวนเงินทุนและการแก้ ไขเพิมเติมจํานวนและมูลค่าหน่วย
ลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้ แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วนั ทีได้ แก้ ไขเพิมเติมนัน
5. เปลียนแปลงหรือแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อวิธีการจัดการกองทุนภายใต้ หวั ข้ อ “วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการ
กองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ”
6. จั ด ทํ า หนัง สื อ ชี ชวนใหม่ ทุ ก รอบปี บัญ ชี เพื อแสดงข้ อมู ล เกี ยวกั บ กองทุ น ณ วั น สิ นปี บั ญ ชี แ ละส่ ง ให้ แก่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับแต่วนั สินบัญชีนนั
7. ประกาศข้ อมูล รายละเอียด การดําเนินงานต่างๆ ทีเกียวกับกองทุนตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. หรื อสมาคมกําหนด
8. ดําเนินการเลิกกองทุนตามหัวข้ อ “การเลิกโครงการ”
9. จัดให้ มีการชําระบัญ ชีต ามหัวข้ อ “การชําระบัญชีของกองทุนรวมและวิธีการคืนเงินเฉลียให้ แก่ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเมือเลิ ก
โครงการ”
การบริหารกองทุน
1. จัด การกองทุน ให้ เป็ น ไปตามที ระบุ ไว้ ใ นโครงการที ได้ รับ อนุ มั ติ ข้ อ ผู ก พัน ระหว่า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กั บ บริ ษั ท จัด การ
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ปั จจุบนั และทีแก้ ไขเพิมเติม
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2. นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรือหาดอกผลโดยวิธีอืนและซือ ขาย ซือลด ขายลด ไถ่ถอนจําหน่าย
สังโอน รั บโอน เปลียนแปลงเพิมเติมหลัก ทรัพ ย์หรื อฝาก ถอนทรัพย์สิ นที ลงทุน ไว้ นัน โดยลงทุน ให้ เป็ น ไปตามข้ อกําหนด
ของกฎหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ ทังนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
3. จัดให้ มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้ กบั ผู้ดูแลผลประโยชน์
4. สังผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาค่าหลักทรัพย์
5. จัดให้ มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย หรือเงินตอบแทนอืนใดให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน และกองทุนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการกองทุนตามที กําหนดไว้ ในหัวข้ อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากผู้สังซือ หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม”
6. เบิกจ่ายเงินของกองทุนสําหรับค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนภายใต้ หวั ข้ อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บ
จากผู้สงซื
ั อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
7. เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการทีกองทุนถือหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืนอยู่เท่าทีจําเป็ นเพือรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
8. ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดําเนินการให้ มีการฟ้องร้ องบังคับคดีหรื อฟ้องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
ทังนี เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
9. ขอความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ในการดําเนินการตามข้ อ “การรับชําระหนีเพือกองทุนรวมด้ วยทรัพย์สินอืน”
การจัดทําบัญชีและการรายงาน
1. จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้ โดยถูกต้ องครบถ้ วน
2. จัดทํารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในทุกสินวันทําการนัน
3. จัดทํารายงานการซือขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์ สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวันและจัดส่งให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์
ภายในทุกสินวันทําการนัน
4. คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน ราคารับซื อคื นหน่ วยลงทุ น ตามที กํ าหนดในหัวข้ อ
“วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมลู ค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน”
5. จัดทําและจัดส่งรายงานตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
การขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน
1. จัดให้ มีใบจองซือหน่วยลงทุน ใบคําสังซือหน่วยลงทุน หรือใบคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ซึงมีลกั ษณะเป็ นไปตามทีกฎหมาย
ก.ล.ต. กําหนด
2. ขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนตามวิธีทีระบุในโครงการและหนังสือชีชวน
3. จัดสรรหน่ว ยลงทุนตามวิธีการทีกําหนดไว้ ในข้ อ “การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูสงซื
ั อหน่วยลงทุน” และ “การจัดสรรเงิน
ให้ แก่ผ้ สู งขายคื
ั
นหน่วยลงทุน“
4. ดํา เนิ น การจัด สรรจํา นวนหน่ ว ยลงทุน ของกองทุ น ที จะรั บซื อคื น จากผู้ ถื อ หน่ว ยลงทุน ตามส่ว นตามหัว ข้ อ “การเลื อน
กําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน” หรื อ “การไม่ขายหรื อไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือ หรื อ
คําสังขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การชําระค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืนแทนเงิน”
5. ดําเนินการยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซือคืนซึงได้ รับการจัดสรรเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนแล้วในวันทําการถัดจากวันที
บริ ษัทจัดการทําการซือขายหน่วยลงทุนจํานวนนัน
6. จัดให้ มีและเก็บรักษาไว้ ซงทะเบี
ึ
ยนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
7. เปิ ดบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือหรื อสังซือหน่วยลงทุน
8. จัดให้ มีรายงานข้ อมูลของกองทุนตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
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9. ขอความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ในกรณีทีจะดําเนินการตาม “การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรื อไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรื อคําสังขายคืนหน่วยลงทุน”
การแต่งตังบุคคลอืน
1. จัดให้ มีผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ซึงมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและ
แต่ งตังผู้ดูแลผลประโยชน์อืนตามเงือนไขการเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ทังนี โดยได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน
2. แต่งตังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนภายใต้ หลักเกณฑ์เงือนไขและวิธีการทีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3. แต่งตังผู้สอบบัญชีของกองทุนทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบ
ผู้สอบบัญชี
4. แต่งตังหรื อดําเนินการเป็ นนายทะเบียนเองตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร
5. แต่งตังผู้ชาํ ระบัญชีของกองทุนเมือยุติหรื อเลิกกองทุน
6. แต่งตังหรื อถอดถอนทีปรึกษา
การปฏิบตั ิงานหรื อการดําเนินการอืนๆ ตามสิทธิและหน้ าทีอืนใดตามทีกฎหมายกําหนด
1. กระทํานิติกรรมหรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึงบริ ษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย
2. ปฏิบัติการอืนๆ เพือให้ บรรลุซึงวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ ซงผลประโยชน์
ึ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขต
หน้ าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทังนี จะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
3. ปฏิบตั ิตามสิทธิและหน้ าทีอืนใดตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
บริ ษั ทจัด การกองทุน รวมมีหน้ าที ปฏิบัติต ามข้ อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้ วยหลัก ทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี ในกรณีทีข้ อกําหนดในข้ อผูกพัน
หรื อโครงการจัดการกองทุน รวมขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคํ าสังดังกล่าว หากบริ ษั ทจัดการ
กองทุนได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสังนัน ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการกองทุนได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
ข้ อผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ ว
เงือนไขการเปลียนบริษัทจัดการ :
ในกรณีทีมีการเปลียนบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสังของสํานักงาน หรื อโดยเหตุอืนใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องดําเนินการตามทีจําเป็ นเพือให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้ าทําหน้ าทีต่อไปได้ ซึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ แก่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชือ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ทีอยู่ : เลขที 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สิทธิ หน้ าที และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผู้ดแู ลผลประโยชน์
1. ได้ ค่าตอบแทนจากกองทุนสําหรับการทําหน้ าทีเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์
2. บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในสัญญาดังกล่าว
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หน้ าทีของผู้ดูแลผลประโยชน์
1. ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าทีและความรับผิดชอบตามทีระบุไว้ ในโครงการ ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัท จัดการ พระราชบัญ ญั ติหลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบนั และที แก้ ไขเพิมเติม โดยเคร่งครัด
2. ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็ นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ทีบริ ษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน หรื อ
มีไว้ ซงหลั
ึ กทรัพย์นนั บริ ษัทจัดการยินยอมให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์จะทําสัญญาแต่งตังผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึงมี
หลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เป็ นตัวแทนในการทําหน้ าทีฝากหลักทรัพย์เพือรับฝากทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (ถ้ ามี) โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้ งการแต่งตังตัวแทนดังกล่าวให้ บริษัทจัดการทราบก่อนทีจะนําทรัพย์สิน
ของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ ทีตัวแทนนันด้ วย
3. รับรองความถูกต้ องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนทีบริ ษัทจัดการได้ คํานวณไว้ แล้ ว
ตามทีกําหนดไว้ ในหัวข้ อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมลู ค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน” เมือเห็นว่าถูกต้ องแล้ ว
4. จ่ายเงินเป็ นยอดรวมเพือคืนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามคําสังของผู้ชาํ ระบัญชี
5. โอนเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเพือเข้ าบัญชีกองทุน ตามคําสังของบริษัทจัดการ
6. แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบหากบริษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ คําสัง หรื อข้ อบังคับอืนใดทีออกตาม
กฎหมาย ก.ล.ต.
7. ดําเนินการฟ้องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าทีของตน หรื อฟ้องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจาก
บริ ษัทจัดการ ทังนี เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง หรือเมือได้ รับคําสังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. ให้ ความเห็นชอบในกรณีทีบริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามหัวข้ อ “การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุน” หรื อ “การไม่ขายหรื อไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรื อคําสังขายคืนหน่วยลงทุน” หรื อ “การรับชําระ
หนีเพือกองทุนด้ วยทรัพย์สินอืน”
9. รับรองผลการนับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามทีได้ รับเอกสารหลักฐานเกียวกับการขอมติและการนับมติจากบริษัทจัดการ
ในกรณีทผูี ้ ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้ างมากหรือมติพิเศษไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน
ซึงเข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรื อของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึงส่งหนังสือแจ้ งมติ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ แก้ ไขเพิมเติมโครงการ และปรากฎว่ามติของผู้ถือหน่ว ยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ 55
หรื อไม่เกินร้ อยละ 80 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึงเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรื อ
ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึงส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
10.รับฝากทรัพย์ สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิ กกองทุนและดูแลตรวจสอบให้ ผ้ ูชําระบัญชีปฏิ บัติ ตามมาตรา 130 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และในพระราชบัญญัติฉบับแก้ ไข ในกรณีทีผู้ชาํ ระบัญชีกระทําการ
หรื องดเว้ นกระทําการตามมาตรา 130 จนก่อให้ เกิด ความเสี ย หายแก่ ก องทุน ให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ รายงานให้ สํานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยไม่ชกั ช้ า
11. ดําเนินการรับหรื อจ่ายเงินจากบัญชีของกองทุน ตามคําสังเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของบริษัทจัดการ
12. ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้ องอนุญ าตให้ บ ริษัทจัดการ หรื อผู้สอบบัญ ชีของกองทุนทําการตรวจสอบบัญ ชีหลักทรัพย์ บัญ ชี
กองทุน และเอกสารหลักฐานอืนของกองทุนได้ ภายในเวลาทําการปกติของผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าว
ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย 1 วันทําการ
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13. ในกรณีทีผู้สอบบัญชีของกองทุน หรื อผู้สอบบัญชีของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีอิสระ หรื อผู้ชําระบัญชีของกองทุน
หรื อหน่วยงานผู้มีอํานาจควบคุมผู้ดูแลผลประโยชน์ขอคําชีแจง ไม่ว่าจะเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรหรื อไม่ก็ตามเกียวกับการกระทําการ
ใดๆ ทีมีผลกระทบต่อบัญชีห ลักทรัพย์ หรื อบัญ ชีของกองทุน หรื อเรื องอืนใดเกี ยวกับกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้ องแจ้ งให้
บริ ษัทจัดการทราบโดยทันทีและจะต้ องทํารายงานเกียวกับคําขอดังกล่าวพร้ อมรายงานขันตอนการปฏิบตั ิทีผู้ดูแลผลประโยชน์
ได้ กระทําไปแล้ ว หรื อทีจะกระทําต่อไปให้ บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชกั ช้ า
14. หน้ าทีอืนใดทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
หน้ าทีในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน
1. รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์
และทรัพย์สินของบุคคลอืนใดทีผู้ดูแลผลประโยชน์ดูแลรักษาอยู่จนกว่าจะเลิกกองทุนหรื อสินสุดการทําหน้ าที ผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์พร้ อมทังดูแลให้ การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็ นไปตามที ระบุไว้ ในโครงการและใน
หนังสือชี ชวนของกองทุน โดยต้ องเก็บ รักษาหรื อฝากไว้ อย่างปลอดภัย ทีผู้ดูแลผลประโยชน์บริ ษัทศูนย์รับฝากหลัก ทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จํากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตหรื อตกลงเป็ นอย่างอืน และหากมีการเปลียนแปลงสถานที
เก็บรักษาทรัพย์สิน ต้ องแจ้ งให้ บริษัทจัดการทราบทันที
2. ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน เพือผลประโยชน์ในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปั นผล
การรับดอกเบียและหรื อหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อืนใดทีกองทุนพึงจะได้ รับ รวมทังดําเนินการรับหรื อจ่ายเงินตามสิทธินันๆ
ตามคําสังของบริ ษัทจัดการ รวมทังแจ้ งให้ บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความจําเป็ นทีต้ องป้องกันการเสียสิทธิทีมีอยู่หรื อ
เกียวข้ องกับหลักทรัพย์นนๆ
ั
หน้ าทีเกียวกับการดําเนินการเกียวกับหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินทีกองทุนลงทุน
1. ส่งมอบ รับมอบ สังซือตามสิทธิจําหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาหลักทรัพย์
ตามคําสังของบริ ษัทจัดการ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้ องครบถ้ วนของหลักทรัพย์และทรัพย์สินก่อนดําเนินการ
2. จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือส่งทางสืออิเล็กทรอนิกส์อืนใดทีได้ ตกลงร่วมกัน ส่งให้ บริษัทจัดการ
ก. รายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทุนเป็ นรายวัน
ข. รายงานรายละเอียดการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนทีรับฝากไว้
ค. จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนรวมทีรับฝากไว้
ง. รายงานเกียวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์พร้ อมทังคํานวณ
ดอกเบียค้ างรับ (ถ้ ามี) เป็ นรายวัน
จ. รายงานเจ้ าหนี ซือหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์เป็ นรายวัน
ฉ. รายงานอืนๆ ทีเกียวกับบัญชีหลักทรัพย์และบัญชีเงินฝากของกองทุน ตามทีตกลงร่วมกัน
3. รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบริษัทจัดการกระทําการหรื องดเว้ นกระทําการจนก่อให้ เกิดความเสียหาย
ต่อกองทุน หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าทีตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทังนี ภายใน 5 วันนับแต่วนั ทีผู้ดูแลผลประโยชน์ร้ ูถึง
เหตุการณ์ดงั กล่าว
ความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายในการรับฝากทรัพย์สิน ซึงพิสจู น์ ได้ ชดั เจนว่าเกิดขึนจากการกระทําหรื องดเว้ น
กระทําการโดยจงใจ หรื อประมาทเลินเล่อ ของผู้ดแู ลผลประโยชน์พนักงาน ลูกจ้ าง บริ วาร หรื อบุคคลใดทีทํางานให้ แก่ผ้ ดู ูแล
ผลประโยชน์
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ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํา นาจหน้ าทีและความรับผิดชอบตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึงรวมถึงหน้ าทีดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีก ารเปลียนแปลงผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์ รายเดิ ม มี ห น้ า ที ดํ าเนิน การตามที จํ าเป็ น เพื อให้ ผ้ ู ดูแ ล
ผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้ าทีต่อไปได้ ซึงการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชือในหนังสือเพือรั บรอง
ความถูกต้ องและครบถ้ วนของสิงทีส่งมอบให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลียนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีทีผู้ดแู ลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้ นกระทําการ หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้ สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ในการฟ้องร้ องบังคับคดีกบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงได้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานัน
จะเป็ นไปเพือประโยชน์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อืน เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนในการทําหน้ าทีเป็ น
ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็ นการดําเนิน การในลักษณะที เป็ น ธรรมและได้ เปิ ด เผยข้ อมูลให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบก่อ นอย่ าง
เพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน
ในกรณี ทีการดํ าเนินการใดต้ องได้ รับมติ ของผู้ถื อหน่วยลงทุน หากบริ ษั ท จัดการกองทุน รวมไม่ดํ า เนิ นการขอมติ ให้ ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามทีจําเป็ นเพือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงือนไขการเปลียนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
บริ ษัทจัดการจะเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้ เงือนไขดังต่อไปนี ทังนี โดยได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมือบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตังผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้ อีก
ฝ่ ายหนึงทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรื อตามกําหนดเวลาทีทังสองฝ่ ายได้ ตกลงร่วมกัน
(2) ในกรณีทีบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้ าที และความรับผิดชอบทีได้ ตกลงไว้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์หรื อ
บริ ษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตังผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึงทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขในโครงการ หรื อมีการแก้ ไขเปลียนแปลงกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกรณีอืนใดและบริ ษัทจัดการ
และผู้ดู แลผลประโยชน์ ทงสองฝ่
ั
ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ ไขเปลียนแปลงสัญญาให้ สอดคล้ องกับกฎหมายหรื อประกาศ
ดังกล่ าว ทังนี เนืองจากการเปลียนแปลงดังกล่ าวมีผลเป็ นการเพิ มภาระหน้ าทีแก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่
ประสงค์จะรับหน้ าทีดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริษัท
จัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากซึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทุนที
ขายได้แล้ วทังหมดของโครงการเรี ยกร้ องให้ มีการเปลียนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้ อมูลต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดการกองทุนหรือข้ อมูลอืนทีเกียวข้ องกับกองทุนไปเปิ ดเผย
หรื อใช้ ในทางทีก่อหรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรื อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการ
สามารถบอกเลิกสัญญาจัดตังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทังนี การบอกเลิกสัญญาจะต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรืองคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีบริ ษัทจัดการ
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ตรวจพบเองหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสังการ
เป็ นอย่างอืน และบริษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขดังกล่าวให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน นับแต่วนั ทีได้ แก้ ไข
เสร็ จสิน หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ มีการแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในเวลาทีกําหนด บริ ษัทจัดการจะขออนุญาตเปลียนตัวผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันทีครบกําหนดเวลาให้ แก้ ไขเมือได้ รับอนุญ าตแล้ ว
บริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์อนแทนโดยพลั
ื
น
ในกรณีผ้ ดู ูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้ าข้ อยกเว้ นให้
กระทําได้ หากเป็ นกรณี ทีมีนัยสําคัญ และไม่สามารถแก้ ไขให้ ห มดไป ให้ บ ริ ษัทจัดการกองทุนรวมมี อํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
สถานทีเก็บรั กษาทรัพย์ สินกองทุนรวม :
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ทีอยู่ : ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน 19
สํานักงานเลขที 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรู ณะ
แขวงราษฎร์ บูรณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7
และ/หรือทีบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรื อทีธนาคารแห่งประเทศไทย และหรื อผู้รับฝากทรัพย์สิน
ในต่างประเทศทีอาจแต่งตังเพิมเติมในอนาคต
3. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชือ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด
ทีอยู่ : ชัน 17 อาคารสาธรซิตี เลขที 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2672-1000 โทรสาร 0-2286-4473
4. ผู้จัดจําหน่ าย : 5. ผู้ดูแลสภาพคล่ อง (Market Maker) : 6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : 7. ทีปรึ กษาการลงทุน : 8. ทีปรึ กษากองทุน : 9. ผู้ประกัน : 10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : -
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11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน : 12. Prime Broker : 13. สิทธิ หน้ าที และความรั บผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน:
สิทธิในการขายคืนหน่ วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการมีข้อผูกพันทีจะต้ องรับซือคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมือผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืน
แก่บริ ษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ ทุกวันทําการรับซือคืนตามราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
ซึงคํานวณตามหัว ข้ อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํา นวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมลู ค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่ว ยลงทุน ” และได้ รับ การรับรองโดยผู้ด ูแ ลผลประโยชน์แ ล้ ว ยกเว้ น กรณีที บริ ษ ัทจัด การดํา เนิน การ ตามที
กําหนดไว้ ในหัวข้ อ “การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน” หรื อ “การไม่ขายหรื อไม่รับซือ
คืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรื อคําสังขายคืนหน่วยลงทุน”
สิทธิในการรับเงินปั นผล : ไม่มี
สิทธิในการโอนหน่ วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ภายใต้ เงือนไข "ข้ อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน"
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายืนคําขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองทีผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหรื อสํานักงานนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ในกรณีทีผู้รับโอนไม่ได้ เป็ นผู้ใช้ บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิ ดบัญชี
กองทุนและยืนต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้ อมคําขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครัง ณ วันทียืนคําขอโอนหน่วยลงทุน
(ค) หลังจากทีได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีพร้ อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
(ง) การโอนหน่วยลงทุน ดังกล่า วข้ า งต้ น นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะบันทึก ข้ อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยัน
การโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ทีผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหรื อนายทะเบียน
หน่วยลงทุนได้ รับคําขอโอนหน่วยลงทุน
(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดําเนินการเป็ นอย่างอืนในกรณีพิเศษเพือประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เป็ นหลัก ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี ภายใต้ เงือนไขทีระบุในข้ อ “การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย”
ทังนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึนต่อเมือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ข้ อจํากัดการโอนหน่ วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ทีจะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรื อเพือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา พลเมืองสหรัฐอเมริ กา รวมถึงผู้ทีมีหนังสือเดินทาง
ประเทศสหรัฐหรือผู้ทีมีถินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้ างหุ้นส่วนซึงจัดให้ มีขึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิทีจะ
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ปฏิเสธหรื อระงับการสังซือ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมสําหรับผู้ลงทุนที เป็ นบุคคล
อเมริ กนั (US person) ดังทีกล่าวมาข้ างต้ น เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทังสิน และไม่มี
สิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็ นหลักประกัน
สิทธิในการลงมติเพือแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ ไขวิธีจัดการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพือทําการแก้ ไขเพิมเติมโครงการหรือวิธีจดั การ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ ไขเพิมเติมโครงการ
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการต่อเมือได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเสียงข้ างมาก หรื อมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึงเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรื อของจํานวนหน่วยลงทุน
ทังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึงส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนตามทีบริ ษัทจัดการ
กําหนด ทังนี เป็ นไปภายใต้หวั ข้ อ “วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ”
ในกรณี ทีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํา นวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ ว ทังหมดของกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหรื อบริษัทหลักทรัพย์ทีเป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชือผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้ อง
ไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนทีเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด เว้ นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที
มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนทีถืออยู่
สิทธิในการได้รับเงินคืนเมือเลิกโครงการ :
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น มี สิ ท ธิ ที จะได้ รับ เงิ น คื น เมื อโครงการสิ นสุ ด ลง โดยบริ ษั ท จัด การจะจัด ให้ มี ผ้ ู ชํ า ระบัญ ชี ที สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชําระบัญชี โดยจะได้ ดําเนินการให้ มีการจําหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ชําระภาระหนีสิน
และแจกจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ูถือหน่ว ยลงทุนตามวิธีการทีระบุไว้ ในหัวข้ อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธี การเฉลียคืนเงิน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเมือเลิกโครงการ”
สิทธิประโยชน์ อืนๆ :
1. สิทธิในการได้รับชําระค่าซือหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืนแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้ รับชําระค่าซือคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืนแทนเงินได้ ในกรณีทีกองทุนไม่สามารถ
ชําระค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ตามทีกําหนดไว้ ภายใต้หวั ข้ อ “การชําระค่าซือหน่วยลงทุนด้วย
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืนแทนเงิน”
2. สิทธิในการเปลียนแปลงข้ อมูลในบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ผู้ถื อหน่ วยลงทุน ที ประสงค์ จะแจ้ งแก้ ไขเปลียนแปลงข้ อมูลทีได้ แจ้ ง ไว้ เมือเปิ ด บัญ ชี ผ้ ูถื อหน่ วยลงทุน ต้ องกรอกใบคํ าขอ
เปลียนแปลงข้ อมูลและยืนให้ แก่บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนเพือแก้ ไขข้ อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องยืนเอกสารประกอบ
(ถ้ ามี) เพือให้ นายทะเบียนดําเนินการแก้ ไขข้ อมูลในบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต่อไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องรับทราบและยินยอม
ที จะปฏิบตั ิตามเงือนไขทีกําหนดในใบคําขอเปลียนแปลงข้ อมูล
3. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ ตามกฎหมาย ทังนี นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจํานํา
ให้ แก่ผ้ รู ับจํานําทีเป็ นสถาบันการเงินเท่านัน
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สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผู้ถือหน่ว ยลงทุนกองทุนนี เนืองจาก
บริ ษัทประกันชีวิตจะทําหน้ าทีเป็ นตัวแทนในการรวบรวม และนําส่งคําสังซือและขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของ
บริ ษัทประกันชีวิตโดยไม่เปิ ดเผยชือทีแท้ จริ งของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การได้ รับข้ อมูลกองทุนอาจล่าช้ า
กว่าได้ รบั จากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น
รายละเอียดเพิมเติม :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทียังส่งใช้ แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซือหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจะผูกพันตามข้ อกําหนดในข้ อผูกพันซึงลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทีได้ รับการแต่งตังจาก
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรี ยกให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมทีตนถือ ทังนี ในกรณีทมีี การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้ รับประโยชน์ตอบแทนหรื อการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนันๆ ด้ วย
14. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน:
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
- ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
เงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและระยะเวลาการส่ งมอบ :
14.1. เมือบริ ษัทจัดการได้ รบั ใบคําขอเปิ ดบัญชี และใบคําสังซือหน่วยลงทุนของกองทุนพร้ อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที
กําหนดแล้ วบริษัทจัดการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิ ดบัญชี และหรื อสําเนาใบคําสังซือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ซู อหน่
ื วยลงทุนหรื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานในการเปิ ดบัญชี และการซือหน่วยลงทุน
14.2. บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิ ดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชี
14.3. นายทะเบียนจะจดแจ้ งชือผู้จองซือหรื อผู้สงซื
ั อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมือบริ ษัทจัดการได้ รับชําระ
ค่าซือหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซือหรื อผู้สงซื
ั อหน่วยลงทุนนันได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรี ยบร้ อยแล้ ว
14.4. บริ ษัท จัด การโดยนายทะเบีย นจะออกหนังสือรับรองสิท ธิใ นหน่วยลงทุน ให้ ผ้ ู ถือหน่ว ยลงทุนหรื อผู้ลงทุน ทุกครั งทีมี
การขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ูลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีทีเป็ นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครังแรก
บริ ษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ ภายใน 15 วันทําการ
นับตังแต่วนั สินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก และในกรณีทีบริ ษัทจัดการขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทุนภายหลัง
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก บริ ษัท จัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนิน การจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ว ยลงทุนแก่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตังแต่วนั ถัดจากวันทีทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน
14.5. บริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุน ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอให้ บริษัทจัดการ
ออกใบหน่วยลงทุน เพือนําไปใช้ เป็ นหลักประกันในการขอสินเชือจากสถาบันการเงิน หรื อกรณีพิเศษอืนๆ ทังนี ในการออกใบ
หน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมือบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านัน โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
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1. ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน ซึงขอรับได้ จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
2. ยืนใบคําขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน พร้ อมชําระค่าธรรมเนียมมนการออกใบหน่วยลงทุนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
3. นายทะเบี ยนโดยได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการจะดํา เนินการออกใบหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจํานวน
หน่วยลงทุนทีผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอสําหรับกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอมากกว่า
จํา นวนหน่ว ยลงทุ นที ปรากฏอยู่ใ นรายการที บันทึ ก โดยนายทะเบีย นหน่ว ยลงทุน บริ ษั ทจัด การจะถื อ ว่าผู้ ถือหน่ว ยลงทุน
ประสงค์จะให้ ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
4. ใบหน่วยลงทุนทีบริ ษัทจัดการออกให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึงจะระบุ
ชือผู้ถือหน่วยลงทุน และมีลายมือชือกรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรื อลายมือชือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน หรื อใช้ เครื องจักรประทับ หรื อโดยวิธี อืนใดตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. จะอนุญาตให้ ทําได้ จึงจะถือว่า ใบ
หน่วยลงทุนถูกต้ องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
กรณีทผูี ้ ถือหน่วยลงทุนสังซือหน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริ ษัทประกันชีวิต
จะเป็ นผู้ออกใบยืนยันการสังซือหน่วยลงทุนหรื อการขายคืนหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตังแต่
วันทีสังซือหน่วยลงทุนหรื อการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทังนี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะไม่ออกเอกสารรั บรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนโดยตรง
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เพื อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้ างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอืนได้
ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็ นต้ องใช้ ใบหน่วยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมต้ องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้ อจํากัดในการจ่ ายเงินปันผลแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน: ไม่มี
16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์ สินอืนให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน:
กรณี บริ ษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่ว ยลงทุนเป็ นเงิน และจะชํา ระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ น หลักทรัพย์ หรื อ
ทรัพย์สินอืนแทน บริ ษัทจัดการจะกําหนดขันตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้ องได้ รับมติพิเศษให้ ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน โดยขันตอนทีกําหนดดังกล่าวต้ องสามารถปฏิบตั ิได้ จริง และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย
การชําระเงินหรือทรัพย์สินอืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีปรากฏชือตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาทีกําหนดเท่านัน
17. การจัดทําทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดในการโอนหน่ วยลงทุน:
บริ ษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ทีจะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรื อเพือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา พลเมืองสหรัฐอเมริ กา รวมถึงผู้ทีมีหนังสือเดินทาง
ประเทศสหรัฐหรือผู้ทีมีถินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรื อบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุคคลดังกล่าวและบริษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนซึงจัดให้ มีขึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิทีจะ
ปฏิเสธหรื อระงับการสังซือ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมสําหรับผู้ลงทุนทีเป็ นบุคคล
อเมริ กนั (US person) ดังทีกล่าวมาข้ างต้ น เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
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บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าทีจัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทีออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้ สันนิษฐานไว้ ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอืน รวมทังการให้ สิทธิหรื อการจํากัดสิทธิใดๆ
แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทีปรากฏรายชือในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้ กระทําตามข้ อกําหนดในข้ อผูกพันหรื อตามกฎหมาย
แล้ ว ให้ ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดําเนินการตามอํานาจหน้ าทีแล้ ว
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเสนอขายต่อผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย และการโอนหน่ว ยลงทุนจะทําให้ ผ้ ูถื อ
หน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรื อผู้มีเงินลงทุนสูง ตามทีกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้ นแต่
เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามทีกําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี
1. หน่ว ยลงทุนทีบริ ษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณี เป็ นกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวทีจัดตังขึนก่อนวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน
ข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดในการใช้ สิทธิออกเสียง (ถ้ ามี) :
ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน
ชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนที ถืออยู่
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
การดําเนินการใดทีโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้ รับมาโดยชอบแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีให้ ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายให้ ถือว่ามตินนเสี
ั ยไป
ในกรณีทีเป็ นการขอมติเพือแก้ ไขข้ อผูกพันในเรื องทีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ต้ องได้ รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคะแนนเสียงได้ ไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึงเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรื อของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึงส่ง
หนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้ นแต่ กรณีทีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกียวกับการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีกําหนดไว้ ในข้ อผูกพัน หรื อทีกําหนดไว้ ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรื อตามทีกําหนดในประกาศนีแล้ ว ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิมเติมดังต่อไปนีด้ วย
(1) ในกรณีทีเป็ นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้ รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้ องได้รับมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
(2) ในกรณีทีเป็ นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อมติ
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
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(3) ในกรณีทีเป็ นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
วิธีการแก้ ไขเพิมเติมข้ อผูกพัน :
การแก้ ไขเพิมเติมส่วนใดส่วนหนึงของข้ อผูกพันทีเป็ นไปตามวิธีการทีกําหนดไว้ ในข้ อผูกพัน และมีสาระสําคัญทีเป็ นไปตามและ
ไม่ขดั หรื อแย้ งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทีออกโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ ถือว่าข้ อผูกพันส่วนทีแก้ ไขเพิมเติมนันมีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ ไขเพิมเติมข้ อผูกพันในเรื องทีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญต้ องได้ รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี เรื องทีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ให้ รวมถึง
(ก) ข้ อกําหนดเกียวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้ อกําหนดเกียวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืนตามข้ อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้ อกําหนดเกียวกับการรับชําระหนีด้ วยทรัพย์สินอืน
(ง) ข้ อกําหนดเกียวกับการประกันตามข้ อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้ อกําหนดเกียวกับการแก้ ไขเพิมเติมสัญญาประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรืองทีผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
การแก้ ไขเพิมเติมข้ อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้ มีผลผูกพันเมือได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ ไขเพิมเติมข้ อผูกพันให้ มีสาระสําคัญสอดคล้ องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแก้ ไขเพิมเติมโดยได้ รับมติโดย
เสียงข้ างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้ วแต่กรณี หรื อ
(ข) ผู้ดแู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ ไขเพิมเติมข้ อผูกพันนันเหมาะสม มีความจําเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
การแก้ ไขเพิมเติมข้ อผูกพันไม่ว่ากรณีใดต้ องกระทําเป็ นหนังสือลงลายมือชือโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทังประทับตราบริษัท (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้ มีข้อผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพือให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทังจัดส่งสรุปการแก้ ไขเพิมเติมข้ อผูกพันพร้ อมทังเหตุผลและความจํา เป็ นให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
พร้ อมกับการส่งรายงานประจําปี ของกองทุนรวม
18. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: มี
19. การเลิกกองทุนรวม:
เงือนไขในการเลิกกองทุน :
19.1 เมือครบอายุโครงการ
19.2 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรื อมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนดังนี
(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 ราย ในวันทําการใด
(2) กรณีทีมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึงดังนี
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
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(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซือขายหน่ว ยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจํานวน
เกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด ทังนี กรณีทีเป็ นกองทุนรวมทีมีกําหนดระยะเวลาการรับซือ
คืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้ พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึงกองทุนรวมเปิ ดให้ รับซือคืนหน่วยลงทุนเท่านัน
ความใน (2) มิ ให้ นํ ามาใช้ บังคั บ กับ กองทุ นรวมที บริ ษั ท จั ด การกองทุ นรวมพิ จารณาแล้ ว มี ความเชื อโดยสุจริ ต และ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่เนืองจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ
ทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่จะไม่ได้ รับผลกระทบจากการขายคืนนัน
(3) กรณีทีปรากฏข้ อเท็จจริงซึงบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ วมีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (2) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึง (2) และ (3) มิให้ นํามาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมดัชนี
(ค) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(ง) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(จ) กองทุนรวมฟี ดเดอร์
(4) มูลค่าหน่วยลงทุนทีขายได้ แล้ วทังหมดโดยคํานวณตามมูลค่าทีตราไว้ ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 50 ล้ านบาทใน
วันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน
19.3 เมือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สังให้ บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีทีบริ ษัทจัดการกระทําการหรื องดเว้ นกระทํา
การจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าทีของตน
19.4 เมือได้ รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคะแนนเสียงได้ ไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนหน่วยลงทุน
ทังหมดของผู้ถือหน่ว ยลงทุนซึงเข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรื อของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึงส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
19.5 สํานักงานจะเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจัดการกองทุนรวม ในกรณีทีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตังกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุน ทัวไปเพือการแสวงหาประโยชน์ จากการลงทุน ของบุคคลหรื อกลุ่ม บุ คคลใดเป็ นการเฉพาะ หรื อ เพื อเป็ น
เครื องมือในการบริ หารจัดการทรัพย์สินหรื อธุรกิจของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด และสํานักงานได้ ดําเนินการแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมหรื อบุคคลทีเกียวข้ องทําการชีแจง แสดงเหตุผล ข้ อเท็จจริ ง และหลัก ฐาน ซึงในกรณี ทีไม่มีการชีแจง หรื อชีแจง
แล้ วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรื อทําให้ เชือได้ ว่าการจัดตังกองทุนรวมเป็ นการจัดตังกองทุน รวมเพือผู้ลงทุนทัวไปอย่างแท้ จริ ง และ
สํานักงานสังให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมทําการแก้ ไข หรื อดําเนินการใดๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ตามทีสํานักงานสังได้ หรื อดําเนินการแล้ วแต่ไม่สามารถทําให้ กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทัวไปอย่างแท้ จริ ง
การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมือเลิกกองทุนรวม :
1. ในกรณีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการ หรื อเพราะเหตุอืนทีทราบกําหนดการเลิก
ล่ว งหน้ า การเลิก โครงการเนื องจากครบกํ า หนดอายุโครงการ บริ ษ ัท จัด การจะดํ า เนิน การดัง ต่อ ไปนี เว้ น แต่สํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรื อแก้ ไขเปลียนแปลงเป็ นอย่างอืน
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การดําเนินการ
2.1 แจ้ งให้ ผ้ ทู เกี
ี ยวข้ องทราบ
2.1.1 แจ้ งเป็ นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
2.1.2 แจ้ งสํานักงานผ่านระบบทีจัดไว้ บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
2.1.3 แจ้ งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีทหน่
ี วยของกองทุนนันเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2.2 ดําเนินการด้ วยวิธีการใดๆ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยและผู้ลงทุนทัวไปทราบเรืองดังกล่าว
2.3 จําหน่ายทรัพย์สินทีเหลืออยูข่ องกองทุนเพือรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้ เงินทีมีกําหนดระยะเวลาใช้ เงินคืนเมือทวงถาม

ระยะเวลาดําเนินการ
≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

≥ 5 วันทําการ

ก่อนวันเลิกกองทุน
ให้ เสร็จสินก่อนวันเลิก
กองทุน

2. ในกรณีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพราะเหตุตามข้ อ 19.2 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนีเพือเลิกกองทุนเปิ ด
ดังกล่าว เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรื อแก้ ไขเปลียนแปลงเป็ นอย่างอืน

1. ยุติการรับคําสังซือและคําสังขายคืนหน่วยตังแต่วนั ทีเกิดเหตุให้ เลิกกองทุน
2. แจ้ งให้ ผ้ ูทีเกียวข้ องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีเกิดเหตุให้ เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี
2.1 แจ้ งผู้ถือหน่วยทีมีชออยู
ื ่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ทีมีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้
2.2 แจ้ งเป็ นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
2.3 แจ้ งสํานักงานผ่านระบบทีจัดไว้ บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
3. จําหน่ายทรัพย์ สินทีเหลืออยู่ของกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทีเกิดเหตุให้ เลิกกองทุนเพือรวบรวมเงินเท่าที
สามารถกระทําได้ เพือชําระค่าขายคืนหน่วยให้ ผ้ ูถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
4. ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินทีรวบรวมได้ ตามข้ อ 3 ให้ ผ้ ถู ือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วนั ทีเกิดเหตุให้ เลิก
กองทุน และเมือได้ ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้ วให้ ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนเปิ ดนัน
ในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนทีขายได้ แล้ วทังหมดโดยคํานวณตามมูลค่าทีตราไว้ ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดใดลดลงเหลือ
น้ อยกว่า 50 ล้ านบาทในวันทําการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนันบริ ษัทจัดการจะดําเนินการ ตาม 1 ถึง 4
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20. การชําระบัญชีเมือเลิกกองทุน:
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตังผู้ชําระบัญชีทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบเพือ
ทําหน้ าทีรวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินทีคงเหลือจากการชําระหนีสินของกองทุนรวมแล้ วให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน รวมทังทําการ
อย่างอืนตามแต่จําเป็ นเพือชําระบัญชีกองทุนให้ เสร็ จสิน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้ จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
และผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลียเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าทีคงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนทีผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานทีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ เมือได้ ชําระบัญชี
เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจด
ทะเบีย นเลิกกองทุนรวมแล้ ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้ างอยู่ให้ ผ้ ูชําระบัญ ชีจัดการโอนทรั พย์ สินดังกล่ าวให้ ต กเป็ น
กรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุ นรวมที ผ่ านการอนุมัติจากสํ านักงาน หรื อผ่ านการแก้ ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่ งพระราชบั ญญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็ น
ส่วนหนึงของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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