รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิล พลัส
Asset Plus Flexible Plus Fund
(ASP-FLEXPLUS)

1. ข้ อมูลทัวไป
ชือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิล พลัส
ชือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Asset Plus Flexible Plus Fund
ชือย่อโครงการ : ASP-FLEXPLUS
ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
ประเภทการขาย : ขายหลายครัง
การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิมเติมเงือนไข (อายุโครงการ) : ลักษณะโครงการ : กองทุนเพือผู้ลงทุนทัวไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพือตอบสนองความต้ องการของผู้ลงทุนทีต้ องการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี เงินฝาก ตราสารกึงหนีกึงทุน หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ เป็นต้ น ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอืน ทังในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :
- ตราสารทุน
- ตราสารหนี
- สินค้ าโภคภัณฑ์
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs
- กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐาน
- อืนๆ
เช่น หน่วย CIS กองทุนอีทีเอฟ เป็ นต้ น
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การกําหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารทุน
สัดส่วนการลงทุน : ไม่กําหนด
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารหนี
สัดส่วนการลงทุน : ไม่กําหนด
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนใน สินค้ าโภคภัณฑ์
สัดส่วนการลงทุน : ไม่กําหนด
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs
สัดส่วนการลงทุน : ไม่กําหนด
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนใน กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐาน
สัดส่วนการลงทุน : ไม่กําหนด
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนใน อืนๆ
สัดส่วนการลงทุน : ไม่กําหนด
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : ไม่กําหนด
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอืนๆ : ไม่กําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสียงเกียวกับต่างประเทศ : กองทุนทีลงทุนแบบมีความเสียงทังในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิมเติมเกียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรื อตราสารหนี และ/หรื อตราสารกึงหนีกึงทุน และ/หรื อตราสารทาง
การเงินและ/หรื อเงิน ฝาก และ/หรื อหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ /REITs
หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐาน และ/หรื อกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรื อทรัพย์สินอืนใดหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอืน
อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดหรื อ
ให้ ความเห็นชอบ กองทุนจะลงทุนทังในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ ตงแต่
ั ร้อยละ 0
ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับการลงทุนในหุ้น กองทุนจะลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในส่วนการลงทุน
ในต่างประเทศจะลงทุนในหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึงจะอยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) รวมถึงหุ้นทีจดทะเบียนในประเทศอืนใดทีดําเนินธุรกิจเกียวข้ องกับกลุ่มประเทศอาเซียน
นอกจากนี กองทุนอาจลงทุน หรื อมีไว้ ในตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) สัญ ญาซือขายล่วงหน้ า
(Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึงรวมถึงการป้องกันความเสียงทีมีอยู่จากการลงทุน
เช่น การทําสวอป และ/หรื อสัญญาฟอร์เวิร์ดทีอ้ างอิงกับราคาตราสาร อัตราดอกเบีย และ/หรื อสัญญาฟิ วเจอร์ เป็ นต้ น ตามที
สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรื อให้ ความเห็นชอบ รวมทังอาจทําธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์หรื อธุรกรรม
การซือโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
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ทังนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนีทีมีอนั ดับความน่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี
ทีไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated) และตราสารทุนทีไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities)
อย่างไรก็ตามกองทุน อาจมีไว้ ซึงตราสารหนีทีมีอนั ดับความน่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)
ตราสารหนีทีไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated) หรื อตราสารทุนทีไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted
securities) ได้ เฉพาะกรณีทตราสารหนี
ี
นันได้ รับจัดอันดับความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรื อจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (listed securities) แล้ วแต่กรณี ในขณะทีกองทุนลงทุนเท่านัน
ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายทีจะทําการป้องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ตามความเหมาะสมสํ าหรั บสภาวะการณ์ ในแต่ละขณะ ซึงขึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัด การกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะ
พิจารณาจากปั จจัยทีเกียวข้ อง เช่น ปั จจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็ นต้ น เพือคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลียน
ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัทจัดการอาจไม่นบั ช่วงระยะเวลาดังนี
รวมด้ วยก็ได้ ทังนี โดยต้ องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลาทีต้ องใช้ ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนืองจากได้ รับคําสังขายคืนหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุน หรื อมีการ
โอนย้ ายกองทุนจํานวนมากหรือเพือรอการลงทุน ทังนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
3. ข้ อมูลเกียวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ มต้ น : 3,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิมเงินทุนโครงการ : มี
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริ ษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนเงินทุน : เป็ นจํานวน
ร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการ
มูลค่าทีตราไว้ ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
จํานวนหน่วยลงทุนเริ มต้ น : 300,000,000.0000 หน่วย
ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก : 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิมเติม :
1. ระหว่า งระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) ทังนี หากบริ ษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
จํานวนเงินทุนของโครงการแต่ไม่เต็มจํานวนทีเพิมอีกร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิดําเนินการปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกําหนด
สินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
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2. บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะเพิมเงินทุนของโครงการได้ โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก หรื อหลังจากสินสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครังแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินทีได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตังกองทุนได้
อย่างเหมาะสม หรื อไม่มีตราสารทีสามารถลงทุนได้ อย่างเหมาะสม เพือประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตังกองทุน ทังนี ขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการโดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้ แก่ผ้ สู ังซือหน่วยลงทุนตามข้ อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสังซือหน่วยลงทุน
4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้ า (Derivatives) : ทีมิได้ มีวตั ถุประสงค์เพือลดความเสียง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้ อน
วิธีการในการคํานวณ Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้ อยละ : 100.0
การลงทุนในตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลือนไหวสูงกว่าดัชนีชีวัด (active management)
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้ อน
5. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี
6. การจ่ ายเงินปั นผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
7. การรับซือคืนหน่ วยลงทุน
มูลค่าขันตําของการรับซือคืน : ไม่กําหนด
จํานวนหน่วยลงทุนขันตําของการรับซือคืน : ไม่กําหนด
วิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน
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ระยะเวลาในการรับซือคืน : ทุกวันทําการซือขาย
การรับซือคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
รายละเอียดเพิมเติม :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทําการซือขาย ตามราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ สินวันทําการ
ซือขายหน่วยลงทุนนัน เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณและเป็ นราคาทีรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะกําหนด
วันเริ มทํา การรับคํา สังขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตังแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรั พย์ สินเป็ นกองทุนรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เรียบร้ อยแล้ ว
สําหรับการสังขายคืนหน่วยลงภายหลังวันเวลาทีกําหนดของวันทําการซือขายใด ให้ ถือว่าเป็ นการสังขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
รับซือคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ สินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนนัน เป็ นเกณฑ์ใน
การคํานวณและเป็ นราคาทีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ ว
คําสังขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืน (ถ้ ามี) ได้ รับคําสังขายคืน
หน่วยลงทุนและได้ ทํารายการรับซือคืนหน่วยลงทุนแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้ นแต่
ได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นพิเศษ
ผู้สงขายคื
ั
นไม่สามารถยกเลิกคําสังขายคืนได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษหรื อเป็ นกรณีทีบริ ษัทจัดการ
อยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้ อ "การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน"
อนึง ในกรณี ทีบัญชีของผู้ถื อหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญ ชี และบัญชีนันไม่มีการติ ดต่อ ขอใช้ บริ การเป็ นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดบัญชีดงั กล่าว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
การชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั รับซือคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีทีบริ ษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชําระค่าขายคืนตามกําหนดเวลาดังกล่าว เนืองจากจําเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลา
ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ตามทีสมาคมกําหนด
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที
เสร็จสินการคํานวณดังกล่าว
ทังนี บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามวิธีการทีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชี
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อใบคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
การขายคืนหน่วยลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต
โดยผ่านบริ ษัทประกันชีวิตได้ ตามจํานวนขันตําและเงือนไขทีระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึงอาจแตกต่างจากจํานวนขันตําที
กําหนดไว้ สําหรับการสังขายคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
บริ ษัท ประกัน ชีวิต อาจส่งคํา สังขายคืน หน่วยลงทุน อัตโนมัติเ ป็ น ประจํา ทุก เดื อนเพื อนํา ค่ าขายคื น หน่ วยลงทุนมาชํา ระค่า
การประกันภัย ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราทีกําหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต
ซึงมูลค่าในการขายคืนอาจตํากว่ามูลค่าขันตําทีกําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้ จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิล พลัส
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ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้ จ่ายล่าสุดได้
ทางโทรศัพท์หรือช่องทางอืนทีบริ ษัทประกันชีวิตจะเปิ ดเผยเพิมเติมในเอกสารประกอบการขาย
บริ ษัทประกันชีวิตอาจกําหนดเงือนไขการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเพิมเติมทีกําหนดไว้ ในกรมกรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารประกอบการขาย ภายใต้ กรอบระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการกําหนดในหนังสือชีชวน และคําสังขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมือบริษัทจัดการได้ รับเอกสารหลักฐาน
จากบริ ษัทประกันชีวิตครบถ้ วนแล้ ว ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนทีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยใช้
แบบฟอร์ มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขันตําและเงือนไขทีระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิต
การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีการขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริ ษัท จัดการจะชําระเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุนให้ กับ บริ ษัท ประกัน ชีวิตภายใน 5 วัน ทําการนับแต่วันรับซือคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีทีบริ ษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชําระค่าขายคืนตามกําหนดเวลาดังกล่าว เนืองจากจําเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาใน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ตามทีสมาคมกําหนด
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที
เสร็จสินการคํานวณดังกล่าว
ทังนี เพือให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษัทประกันชีวิตมีหน้ าทีต้ องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ทีได้ รับจากบริ ษัทจัดการให้ กับผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั รับซือคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีทีบริ ษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชําระค่าขายคืนตามกําหนดเวลาดังกล่าว เนืองจากจําเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาใน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ตามทีสมาคมกําหนด
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที
เสร็จสินการคํานวณดังกล่าว โดยวิธีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ ในกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
เงือนไข ข้ อจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือคืนหน่วยลงทุน
(1) การชําระค่ารับซือคืน สับเปลียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอืนแทนเงิน
กรณีบริ ษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืน
แทน บริ ษัทจัดการจะกําหนดขันตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้ องได้ รับมติพิเศษให้ ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรั พย์หรื อ
ทรัพย์สินอืนแทนเงิน โดยขันตอนทีกําหนดดังกล่าวต้ องสามารถปฏิบตั ิได้ จริง และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย
(2) การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไว้ แล้ วได้
ในกรณีดงั ต่อไปนี
(2.1) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทีเข้ าเหตุใดเหตุหนึงดังนี โดยได้ รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุทีทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินทีลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2.2) ผู้มีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการยังไม่ได้ ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ ยังไม่ได้ รับรองข้ อมูลใน
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิล พลัส
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รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีไม่ถกู ต้ องนันต่างจากราคารับซือคืน
หน่วยลงทุนทีถูกต้ องตังแต่หนึงสตางค์ขึนไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้ อง
(2.3) ผู้ถือหน่ว ยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารั บซือคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีไม่ถูกต้ องนันต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้ องตังแต่หนึงสตางค์ขึนไป และคิดเป็ น
อัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้ อง
การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ (2.1) (2.2) หรื อ (2.3) ให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
1. เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วนั ทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนนัน เว้ นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2. แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้วให้ ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทัวไปให้ ทราบเรืองดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
3. แจ้ งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้ อ (2.1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ตามข้ อ (2.2) ต่อสํา นักงานโดยพลัน ทังนี
บริ ษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4. ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันทีส่งคําสังขายคืนก่อนหลัง
(3) เงือนไขและข้ อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ทีจะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรื อเพือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา พลเมืองสหรัฐอเมริ กา รวมถึงผู้ทีมีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ทีมีถนฐานอยู
ิ
่ในสหรัฐอเมริกา หรื อบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนซึงจัดให้ มีขึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที
จะปฏิเสธหรื อระงับการสังซือ การจัดสรรและ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมสําหรับผู้ลงทุนทีเป็ นบุคคล
อเมริ กนั (US person) ดังทีกล่าวมาข้ างต้ น
2. เพือประโยชน์สูงสุดของการบริ หารจัดการกองทุนการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของ
บริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับ/ปฎิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ แก่
บุคคลใดก็ได้
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทังสิน และไม่มี
สิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็ นหลักประกัน
เงือนไข ข้ อจํากัด การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สบั เปลียนหน่วยลงทุนตามสัง :
การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สบั เปลียนหน่วยลงทุนตามสัง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทัวไป
กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที ทน. 11/2564 เรื องหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพือผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดรับคําสังซือและ/หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ าเป็ นการชัวคราวหรื อถาวรก็ได้ ตามทีบริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร ทังนี บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า 3 วันทําการ ก่อนการใช้ สิทธิหยุดรับคําสังซือและ/หรื อ
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สับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ าเป็นการชัวคราวหรื อถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)และจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีมีการเปลียนแปลง
การให้ บริการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําสังซือและ/หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ าของผู้ลงทุน หากการสังซือดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ มีผลกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทุน หรื อ ทําให้ เกิดความเสียงทางกฎหมายหรื อ
ต่อชือเสียงของบริษัทจัดการหรื อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
8. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
8.1 ค่ าธรรมเนียมรวม
ประมาณการค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้ อยละ : 4.49 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม
รายละเอียดเพิมเติม :
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนทังหมด รวมภาษี มูลค่าเพิมแล้ ว
8.2 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการค่ าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ : 1.99 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ : 0.08 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ : 0.99 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน : ไม่มี
ค่ าธรรมเนียมการจัดจําหน่ าย : ไม่มี
ค่ าธรรมเนียมอืนๆ : มี
ประมาณการค่า ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.43 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิมเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม) :
ค่าธรรมเนียมอืนๆ ได้ แก่
(1) ค่าใช้ จ่ายเพือวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครังแรกจะจ่ายตามจํานวนทีจ่ายจริ ง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของ
กองทุนเฉลียเท่ากันทุกวัน เป็ นเวลาไม่เกิน 5 ปี ได้ แก่
(ก) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ก ารจัดอบรมเผยแพร่ ความรู้ ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด การส่งเสริ มการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้ จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเกียวข้ องในการจัดตังกองทุน และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต.
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(2) ค่าใช้ จ่ายเพือการดําเนินงานของกองทุนทีเรี ยกเก็บตามจํานวนทีจ่ายจริ ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทังจํานวนหรื อ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้ งานของค่าใช้ จ่ายนัน ได้ แก่
(ก) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่าสือโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเผยแพร่ ความรู้ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด
การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชีค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบตั ิตามคําสัง หรื อตามกฎหมาย หรื อ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทําจัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้ งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ใบคําขอเปิ ดบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ใบคําสังซือหน่วยลงทุน ใบคําสังขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารทีเกียวข้ อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ
สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทําจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสารทีเกียวกับการแก้ ไขเปลียนแปลงโครงการ ค่าใช้ จ่า ยในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทําค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชีชวนและรายงานประจําปี ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารทีเกียวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ทฟ้ี องร้ องให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าทีหรื อเรี ยกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริ ษัทจัดการเพือประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อเมือได้ รับคํา สังจากสํา นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายเพือรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้ จ่ายในการติดตามหนีของกองทุน
(ฌ) ค่ า ใช้ จ่า ยในการรั บ ชํ า ระหนี เป็ น ทรั พ ย์ สิ น อื นแทนการชํ า ระหนี ด้ ว ยเงิ น สดตามตราสารแห่ ง หนี ค่ า ธรรมเนี ย มศาล
ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้ จา่ ยในด้ านนิตกิ รรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้ จา่ ย
หรื อค่าธรรมเนียมอืนใดทีเกียวข้ องกับทางราชการ ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนีเป็ นทรัพย์สินอืนแทนการชําระหนีด้ วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนีค่าใช้ จ่ายด้ านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้ จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ค่าไปรษณียากร
สําหรับหนังสือโต้ ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้ จ่ายในการสือสารโต้ ตอบโดยวิธีอืนทีมิใช่ทางไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจากการติดตามทวงถาม หรื อการดําเนินคดีเพือการรับชําระหนีใด ของกองทุนรวมการคิดค่าใช้ จ่ายตาม (1)
และ (2) จะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
(3) ค่ า ธรรมเนี ย มที เกี ยวกับ การซื อหลัก ทรั พ ย์ ซึ งจะรวมอยู่ ใ นต้ น ทุน ของค่ า ซื อหลั ก ทรั พ ย์ เ มื อมี ก ารซื อหลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ค่าธรรมเนียมทีเกียวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมือมีการขายหลักทรัพย์ได้ แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้ าการซือขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้ จ่ายอืนๆ (ถ้ ามี)
(4) ค่าใช้ จ่ายทีอาจเกิดขึนจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซือ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆ ทีเกียวข้ อง ค่าใช้ จ่าย หรื อค่าธรรมเนียมทีต้ องจ่ายตามข้ อกําหนด
หรื อกฎหมายของประเทศทีกองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่า ใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการกองทุนใน
ต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้ น (ถ้ ามี) ตามทีจ่ายจริ ง
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(5) ค่าใช้ จ่า ยเกียวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่า งประเทศ (ถ้ ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี ”
ตามทีจ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้ อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้ จ่ายในการประกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ หรื ออัตราดอกเบีย (ถ้ ามี) ตามทีจ่ายจริ ง
(7) ค่าใช้ จ่ายทีเกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)
(8) ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง กับการจัดการกองทุนซึงมิได้ ระบุไว้ ข้างต้ น (ถ้ ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจากกองทุนตามจํานวน
เงินและเวลาทีเกิดค่าใช้ จ่ายนันจริง ทังนี การเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้ อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนทีเกินกว่าอัตราทีกําหนด
ในกรณีทีมีค่าใช้ จ่ายตามข้ อ (8) บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยแยกเป็ นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชีชวนฉบับข้ อมูลสําคัญทีผู้ลงทุน
ควรทราบและในรายงานประจําปี ซึงบริ ษัทจัดการ จัดทําเมือสินรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี
ค่าใช้ จ่ายตามข้ อ (1) และข้ อ (2) จะถูกเปิ ดเผยเป็ นยอดรวมของค่าใช้ จ่าย ปรากฏในรายการค่าใช้ จา่ ย การดําเนินงานในงบกําไรขาดทุน
ของกองทุนซึงเป็ นส่วนหนึงของรายงานประจําปี
ทังนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมดของกองทุนเป็ นอัตราทีรวมภาษีมลู ค่าเพิมและภาษี อนใดในทํ
ื
านองเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษี มลู ค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน บริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
8.3 ค่ าธรรมเนียมทีเรี ยกเก็บจากผู้สังซือหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน (Front-end fee)
เงือนไขในการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน : ไม่มี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.50 ของมูลค่าซือขาย
ค่ าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่ วยลงทุน (Back-end fee)
ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่มี
ค่ าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่ วยลงทุนเข้ า (Switching in)
อัตราค่ าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่ วยลงทุนเข้ า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทังจากกองทุนรวมภายใต้ บริษัทจัดการเดียวกัน
และจากบริษัทจัดการอืน
ประมาณการอัตราค่ าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่ วยลงทุนเข้ า : อัตราค่าธรรมเนียมทีกําหนด
เงือนไขในการกําหนดอัตราค่ าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่ วยลงทุนเข้ า : ไม่มี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ าในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.50 ของมูลค่าซือขาย
ค่ าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่ วยลงทุนออก (Switching out)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี
ค่ าธรรมเนียมการโอนหน่ วยลงทุน : มี
ในอัตราตามทีนายทะเบียนเรียกเก็บ
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ค่ าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน : มี
ฉบับละ : 50.0 บาท
ค่ าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนก่ อนระยะเวลาถือครองทีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
ค่ าธรรมเนียมอืน : มี
ค่ าธรรมเนียมอืนๆ :
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซือขายหน่วยลงทุนตามอัตราทีธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพือซือหน่วยลงทุนหรื อการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผ้ ซู ือ
หน่วยลงทุน ตามอัตราทีธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายอืนๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนทีขอให้ บริษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนดําเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติทีบริ ษัทจัดการดําเนินการให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้ จ่ายในการจดแจ้ งจํานํา
กับนายทะเบียน ค่าแก้ ไขเปลียนแปลงข้ อมูลในทะเบียน เป็ นต้ น ทังนี บริ ษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนินการให้ ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ
ทังนี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายทังหมดทีเรี ยกเก็บจากผู้สงซื
ั อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นอัตราทีรวมภาษี มลู ค่าเพิมและภาษีอนใด
ื
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษี มลู ค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน บริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ตามทีจ่ ายจริ ง
รายละเอียดเพิมเติม (ค่ าธรรมเนียมทีเรี ยกเก็บจากผู้สังซือหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน) :
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันทียืนคําขอ
โอนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทังนี
ภายใต้ เงือนไขข้ อ 14. ส่วนข้ อผูกพันหรือขอให้ ออกเอกสารแสดงสิทธิแทนฉบับเดิมทีสูญหาย
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และ/หรื อค่าธรรมเนียมการสับเปลียน
หน่วยลงทุนเข้ า (Switching in) จากผู้สงซื
ั อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้ ง
รายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริ ษัทจัดการและ/หรื อเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
8.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ ายค่ าธรรมเนียม :
บริ ษัทจัดการจะคํานวณ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทุกวันทีมีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมด
ั
หักด้ วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้ นแต่ ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีคํานวณนัน เป็ นฐานในการคํานวณ
ค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้ วยภาษีมูลค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็ นรายเดือน
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ทังนี การตัดค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีกําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษี มลู ค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อนใดในทํ
ื
านองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงการรับรู้ภาษี ต่างๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
8.5.การเปลียนแปลงค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้ จ่าย
การดําเนินการในกรณีทีมีการเพิมหรื อลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายของกองทุน
การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จา่ ย
การดําเนินการของบริษัทจัดการ
1. การเพิมค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
1.1 ตามทีระบุไว้ ในโครงการ
1.1.1 ไม่เกินอัตราทีระบุในโครงการ
เปิ ดเผย2 ให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรี ยกเก็บเพิมขึน
1.1.2 เกินอัตราทีระบุไว้ ในโครงการ1
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราทีระบุไว้ ใน บริ ษัทจัดการต้ องได้ รับมติพิเศษ3 และแจ้ งให้ สํานักงานทราบภายใน 15 วัน
โครงการ
นับแต่วนั ทีเปลียนแปลง
1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราทีระบุไว้ ใน เปิ ดเผย2 ให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบล่วงหน้ า ≥ 60 วันก่อนการเรี ยกเก็บเพิมขึน
โครงการ
และแจ้ งให้ สํานักงานทราบภายใน 15วันนับแต่วนั ทีเปลียนแปลง
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ
บริ ษัทจัดการต้ องขอมติ3 เพือแก้ ไขโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่าย
2.1 ตามทีระบุไว้ ในโครงการ
เปิ ดเผย2 ให้ ผ้ ลู งทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีมีการเรี ยกเก็บลดลง
2.2 แตกต่างไปจากทีระบุไว้ ในโครงการ
ให้ บริษัทจัดการสามารถขอแก้ ไขโครงการ โดยให้ ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ ไขโครงการในเรื องดังกล่าว
1

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้ อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ทีบริ ษัทจัดการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวเพิมขึน
การเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องกระทําโดยวิธีการทีเหมาะสมอันทําให้ มนใจได้
ั
ว่าผู้ลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลดังกล่าวอย่างทัวถึง ทังนี บริษทั จัดการ
จะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ www.assetfund.co.th หรื ออาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอืนใดทีเหมาะสมตามที
บริ ษัทจัดการกําหนด
3
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และ
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
2

9. เครืองมือบริหารความเสียงสภาพคล่ องของกองทุนรวม
 ค่ าธรรมเนียมการซือขายหน่ วยลงทุนทีสะท้ อนต้ นทุนในการซือขายทรั พย์ สนิ ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies- ADLs)
อัตราสูงสุดไม่ เกินร้ อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิมเติม :
หลักเกณฑ์และเงือนไข
1. บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ย กเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริ ษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้ กฎระเบียบ และ/หรื อประกาศ และ/หรื อแนวทางปฏิบตั ิของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรื อหน่วยงานทีมีอํานาจอืน ทังนี การกําหนด ADLs Factor จะคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ ทีเกียวข้ อง ได้ แก่ ต้ นทุน
และค่าใช้ จา่ ยจากการซือหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ทีเปลียนแปลงไปจากการซือขายทรัพย์สิน ความผัน
ผวนในตลาดซือขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินทีลดลงจากภาวะปกติ ต้ นทุนและค่าใช่จ่ายในการรักษาสัดส่วนการ
ลงทุน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพือเสริ ม สภาพคล่องรองรั บธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี) หรื อปั จจัยอืนๆ ที
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นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริงที
มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้ องเท่าทีสามารถทําได้ เพือให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลา
และเงือนไข ณ ขณะนันๆ
3. การกําหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปั จจัยทีเกียวข้ องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้ แก่ พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของ
ทรัพย์สินทีลงทุน สภาพคล่องของทรัพย์สินทีกองทุนถือครอง หรื อปั จจัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึนในอนาคตหรื อนอกเหนือการควบคุม
ของบริ ษัทจัดการทีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินทีกองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการ
ภายใต้ ข้อเท็จจริ งทีมีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้ องเท่าทีสามารถทําได้ เพือให้ สามารถ
ดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนันๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทจัดการจะไม่ใ ช้ ADLs พร้ อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ร่วมกับเครื องมือในการบริ หาร
ความเสียงสภาพคล่องอืนได้
ข้ อสงวนสิทธิ
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื องต่างๆ ทีเกียวข้ อง
กับการใช้ เครื องมือ ADLs ในวันทําการนัน
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําค่าซือหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็นยอดซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ทีเกียวข้ อง
กั บ การใช้ เครื องมื อ ADLs ในวันทํ า การนัน ทังนี บริ ษั ท จัดการขอสงวนสิ ท ธิ ที จะไม่ เปลี ยนแปลงการดํ า เนิ น การใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วทีเกียวข้ องกับการใช้ เครื องมือ ADLs ในวันทําการนัน แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือหน่วยลงทุน
ทังหมดหรื อบางส่วนของวันทําการนันไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และรายการซือหน่วยลงทุนทีชําระด้ วยเช็คทีเรี ยกเก็บไม่ได้ นนั
ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ทีทํารายการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุน
เข้ า หรื อขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝังหนึงทีเกิน ADLs Threshold ทีบริ ษัทจัดการกําหนดไว้
รวมถึงบริ ษัทจัด การขอสงวนสิท ธิทีจะพิจารณากําหนดอัตราการเรี ย กเก็ บ ADLs ทีแตกต่ า งกัน ได้ และขอสงวนสิ ทธิ ทีจะมี
ข้ อกําหนดเพิมเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายทีทํารายการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า หรื อขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลียนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางทีบริษัทจัดการจะกําหนดได้
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรื อลดอัตรา ADLs ทีเรี ยกเก็บ ซึงจะปรับเพิมไม่เกินอัตราสูงสุดทีระบุไว้ ในโครงการ
โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและ/หรื อในหนังสือชีชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมและ/หรื อผ่านทาง
ช่องทางอืนทีบริ ษัทจัดการกําหนด
การพิจารณาใช้ เครื องมือ
1. การเรี ยกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้ เครื องมือนี
2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรี ยกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทําการซือขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั
น มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยที
มูลค่าซือขายหน่ว ยลงทุนสุท ธิของกองทุน คํา นวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่า การสับเปลียน
หน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก
(switch out) ทังนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีทีบริ ษัทจัดการกําหนด
3. บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ ข้อมูล “มูลค่าการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนเข้ า น้ อยกว่ามูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลียนออก” ทังนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีทีบริษัทจัดการกําหนด
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4. ในกรณีทีมีการใช้ เครื องมือ ADLs นี ADLs ทีเรี ยกเก็บได้ จะนํากลับเข้ ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้ เครื องมือนีมีวตั ถุประสงค์
เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนกับผู้ถือหน่วยทียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนีไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพือสร้ าง
ผลตอบแทนให้ กองทุนแต่อย่างใด
 เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate) :
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ ตากว่
ํ าร้ อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้ เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิมเติม :
หลักเกณฑ์และเงือนไข
1. บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ขันตํา ไม่ตํากว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียด
วิธีการคํานวณทีบริษัทจัดการกําหนด
2. บริ ษัทจัดการจะกําหนด Gate Period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทํา การ ในทุกรอบเวลา 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที
บริ ษัทจัดการกําหนด
3. ในกรณีทีบริ ษัทจัดการกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ ทีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption Gate
จะใช้ เฉพาะวันทําการซือขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมด
ั
ของกองทุน มีค่าเกินกว่า Gate Threshold ทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจาก
มูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน
(redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริ ษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลียตามสัดส่วน (pro-rata basis)
ของคําสังขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ณ วันทีใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครังแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํากว่า Redemption Gate ขันตํา และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานทีระบุไว้ ในโครงการ
6. คําสังขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกส่วนทีเหลือ บริ ษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนถัดไป
รวมกับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน - หลังของ
คําสังขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี บริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก
ส่วนทีเหลือได้ โดยจะต้ องแจ้ งความประสงค์ยกเลิกคําสังส่วนทีเหลือทังหมดเท่านัน ภายในวันและเวลาของการส่งคําสังขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน
7. บริ ษัทจัดการจะทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน ทังนี เว้ นแต่กรณีทีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับซือคืนหน่วยลงทุน
หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีประกาศใช้
8. บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเมือมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกั ช้ า
9. ในกรณีทีมีการใช้ เครื องมือ Redemption Gate นี บริ ษัทจัดการอาจใช้ ร่วมกับเครื องมือในการบริ หารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
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ข้ อสงวนสิทธิ
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี บเพิมหรื อลดอัตรา Redemption Gate ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ตํากว่า
Redemption Gate ขันตําทีระบุในโครงการ และ/หรื อปรับเพิมหรือลด Gate Period ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควรโดยจะปรับเพิม
ได้ ไม่เกินกว่าทีระบุไว้ ในโครงการ ทังนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีทีบริ ษัทจัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับซือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีประกาศใช้
3. บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดํ า เนิ น การระหว่ า งการทํ า Redemption Gate ได้ แ ก่ การยกเลิ ก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีกําหนด การใช้ เครื องมืออืนแทน Redemption Gate เป็ นต้ น (ถ้ ามี) ทังนี ในกรณีทีไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนทีเหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดทีค้ างอยู่ในรายการ
และแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทีถูกยกเลิกคําสังโดยไม่ชกั ช้ า
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื องต่างๆ ทีเกียวข้ อง
กับการใช้ เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนัน
การพิจารณาใช้ เครืองมือ
1. Redemption Gate ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้ เครื องมือนี
2. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทเกิ
ี ดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ
โดยบริ ษัทจัดการอาจกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ ทีไม่ปกติด้ว ย Gate Threshold ได้ โดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ ทีเกียวข้ อง ได้ แก่ มีความผันผวนในตลาดซือ
ขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุ น รวมจะไม่ส อดคล้ อ งกับ ปริ ม าณการไถ่ถ อนของกองทุน รวม เกิด การไถ่ ถ อนผิ ด ปกติ เกิ ด การไถ่ ถ อนมากกว่ า
Redemption Gate ทีกําหนดไว้ หรื อสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ หรื อปั จจัยอื นๆ ทีนอกเหนือการควบคุม
และคาดการณ์ ของบริ ษัทจัด การ ทังนี บริ ษัท จัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้ อเท็จจริ งทีมีอยู่และหรื อ
สมมติฐานและหรื อการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้ องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงือนไข ณ
ขณะนันๆ
 การไม่ ขายหรือไม่ รับซือคืนหน่ วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ หรื อจะหยุดรับคําสังซือหรื อคําสังขายคืนหน่ วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุดไม่ เกิน : 1 วันทําการ
เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชือโดยสุจริต
และสมเหตุสมผลว่า จําเป็ นต้ องระงับการซือขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรื อไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคําสังซือหรื อคําสังขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ ด้วยเหตุอืนใดดังต่อไปนี ซึงไม่เกินกว่ากรณีทีประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุนทีรับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย
เนืองจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังนี
(ก) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน ๆ มีส่วนเกียวข้ องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดังนี
(1) การกระทําทีเป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรื อกฎหมายต่างประเทศ
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(2) การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
(3) การกระทําทีเป็ นการปฏิบตั ิตามคําสังเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอาํ นาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ าได้ในสาระสําคัญ
2.อยู่ในระหว่า งดําเนินการเปลียนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของตน
อันเนืองมาจาก การทีบริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่ว นบุคคล การเป็ นนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์ และการจัดจําหน่ายหลัก ทรัพย์ทีเป็ นหน่วยลงทุน และ
การเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซือขายล่วงหน้ า ซึงให้ กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
3.อยู่ในระหว่างดําเนินการเพือเลิกกองทุนรวม ในกรณีทีปรากฏข้ อเท็จจริงซึงบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ วมีความเชือ
โดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ ซือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด ทังนี กรณีทีเป็ นกองทุนรวมทีมีกําหนดระยะเวลาการรับซือคืนหน่วยลงทุน
เป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้ พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึง
กองทุนรวมเปิ ดให้ รับซือคืนหน่วยลงทุนเท่านัน
ทังนี บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้ อ 3 วรรคหนึง หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชือโดยสุจริ ต
และสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่เนืองจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สิน
คงเหลือ ทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่จะไม่ได้ รับผลกระทบจากการขายคืนนัน
10. การกําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาหน่ วยลงทุน:
คํานวณของทุกสินวันทําการและประกาศภายในวันทําการถัดไป
รายละเอียดเพิมเติม :
ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และหรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยเรื อง
การดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ในกรณีทได้
ี รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนืองจากมีเหตุจําเป็ นและสมควรทีอยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ
โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้ บริษัทจัดการไม่ได้ รับข้ อมูลเกียวกับราคาของทรัพย์สินทีกองทุนลงทุน หรื อไม่สามารถคํานวณหรื อ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ว ยลงทุน และราคารั บซือคืน หน่ วยลงทุนได้ บริ ษั ท จัดการจะ
ดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบตั ิให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ทีเข้ าถึงได้ ง่ายและทัวถึง ภายในเวลาทีผู้ลงทุน
สามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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ข้ อผูกพัน
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิล้ พลัส
บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จากัด

1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนแอสเซท พลัส จากัด
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 175 Sathorn City Tower, 17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
สิทธิหน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของบริษัทจัดการ
1. รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และ
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย และหรื อเงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ “ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บ
จากผู้สงั่ ซื ้อ หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
2. สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื ้อหรื อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขายหรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
3. สงวนสิทธิที่จะเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
4. สงวนสิทธิที่จะรับชาระหนี ้เพื่อกองทุนด้ วยทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่หลักประกันแทนการชาระหนี ้ด้ วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ที่
ระบุไว้ ในโครงการ
5. สงวนสิทธิที่จะชาระค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
การจัดตังและจดทะเบี
้
ยนกองทุน การเปลี่ยนแปลงและแก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ
1. ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึง่ เป็ นเงินได้ จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ภายใน 15 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน
2. ขอรั บใบแทนหลักฐานการรั บจดทะเบียนกองทรั พย์ สินเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรม การ ก.ล.ต. ในกรณี ที่
หลักฐานดังกล่าวสูญหาย
3. ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มจานวนเงินทุนของกองทุนตามวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
4. แจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว ยกเว้ นการเพิ่มจานวนเงินทุนและการแก้ ไขเพิ่มเติมจานวนและมูลค่า
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้
้
แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ แก้ ไข
เพิ่มเติมนัน้
5. เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อวิธีการจัดการกองทุนภายใต้ หวั ข้ อ “วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการ
กองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ”
6. จัดทาหนังสือชี ้ชวนใหม่ทกุ รอบปี บญ
ั ชีเพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ ้นปี บญ
ั ชีและส่งให้ แก่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ ้นบัญชีนนั ้
7. ประกาศข้ อมูล รายละเอียด การดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรื อสมาคมกาหนด
8. ดาเนินการเลิกกองทุนตามหัวข้ อ “การเลิกโครงการ”
9. จัดให้ มีการชาระบัญชีตามหัวข้ อ “การชาระบัญชีของกองทุนรวมและวิธีการคืนเงินเฉลี่ยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”
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การบริหารกองทุน
1. จัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปั จจุบนั
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2. นาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นและซื อ้ ขาย ซื ้อลด ขายลด ไถ่ถอนจาหน่าย
สัง่ โอน รับโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพย์หรื อฝาก ถอนทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ นนั ้ โดยลงทุนให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
3. จัดให้ มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
4. สัง่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จาหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนชาระและรับชาระราคาค่าหลักทรัพย์
5. จัดให้ มีการรั บจ่ายค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินตอบแทนอื่นใดให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน และกองทุนให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อ หรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
6. เบิกจ่ายเงินของกองทุนสาหรับค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของกองทุนภายใต้ หวั ข้ อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บ
จากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
7. เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นอยู่เท่าที่จาเป็ นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
8. ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดาเนินการให้ มีการฟ้องร้ องบังคับคดีหรื อฟ้องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
9. ขอความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ในการดาเนินการตามข้ อ “การรับชาระหนี ้เพื่อกองทุนรวมด้ วยทรัพย์สินอื่น”
การจัดทาบัญชีและการรายงาน
1. จัดทาบัญชี แสดงการลงทุนของกองทุนไว้ โดยถูกต้ องครบถ้ วน
2. จัดทารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในทุกสิ ้นวันทาการนัน้
3. จัดทารายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวันและจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ภายในทุกสิ ้นวันทาการนัน้
4. คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่กาหนดในหัวข้ อ
“วิธีการคานวณกาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน”
5. จัดทาและจัดส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
การขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน
1. จัดให้ มีใบจองซื ้อหน่วยลงทุน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อใบคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ซึง่ มี ลกั ษณะเป็ นไปตามที่กฎหมาย
ก.ล.ต. กาหนด
2. ขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธีที่ระบุในโครงการและหนังสือชี ้ชวน
3. จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อ “การจัดสรรหน่วยลงทุน.ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน” และ “ การจัดสรรเงิน
ให้ แก่ผ้ สู งั่ ขายคืนหน่วยลงทุน “
4. ด าเนิ น การจัด สรรจ านวนหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน ที่ จ ะรั บ ซื อ้ คื น จากผู้ถื อ หน่ วยลงทุน ตามส่ ว นตามหัว ข้ อ “การเลื่ อ น
กาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน” หรื อ “การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อ
คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน” หรื อ “การชาระค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”
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5. ดาเนินการยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนซึง่ ได้ รับการจัดสรรเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแล้ วในวันทาการถัดจากวันที่
บริษัทจัดการทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนจานวนนัน้
6. จัดให้ มีและเก็บรักษาไว้ ซงึ่ ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
7. เปิ ดบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหรื อสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
8. จัดให้ มีรายงานข้ อมูลของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
9. ขอความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดาเนินการตาม “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน” หรื อ “การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน”
การแต่งตังบุ
้ คคลอื่น
1. จัดให้ มีผ้ ูดูแลผลประโยชน์ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและ
แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นตามเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ โดยได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน
2. แต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3. แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของกองทุนที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความ
เห็นชอบผู้สอบบัญชี
4. แต่งตังหรื
้ อดาเนินการเป็ นนายทะเบียนเองตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
5. แต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรื อเลิกกองทุน
6. แต่งตังหรื
้ อถอดถอนที่ปรึกษา
การปฏิบตั ิงานหรื อการดาเนินการอื่นๆ ตามสิทธิและหน้ าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
1. กระทานิติกรรมหรื อสัญญาใด ๆ ในนามของกองทุน ซึง่ บริษัทจัดการมีอานาจกระทาได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย
2. ปฏิบตั ิการอื่น ๆ เพื่อให้ บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขต
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
3. ปฏิบตั ิตามสิทธิและหน้ าที่อื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบัติตามข้ อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกาหนดในข้ อผูกพัน
หรื อโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรื อแย้ งกับหลัก เกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสั่งดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการ
กองทุนได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ นัน้ ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการกองทุนได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
ข้ อผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสัง่ ของสานักงาน หรื อโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้ องดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้ าทาหน้ าที่ตอ่ ไปได้ ซงึ่ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
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สิทธิหน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผู้ดแู ลผลประโยชน์
1. ได้ คา่ ตอบแทนจากกองทุนสาหรับการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
2. บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาดังกล่าว
หน้ าที่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์
1. ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ ในโครงการ ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ปั จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
2. ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มิได้ เป็ นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ที่บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน หรื อมี
ไว้ ซึ่งหลักทรัพย์นัน้ บริ ษัทจัดการยินยอมให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์จะทาสัญญาแต่งตัง้ ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ่งมี
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เป็ นตัวแทนในการทาหน้ าที่ฝากหลักทรัพย์เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (ถ้ ามี) โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้ องแจ้ งการแต่งตังตั
้ วแทนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบก่อนที่จะนาทรัพย์สิน
ของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ ที่ตวั แทนนันด้
้ วย
3. รับรองความถูกต้ องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่บริ ษัทจัดการได้ คานวณไว้ แล้ ว
ตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมลู ค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน” เมื่อเห็นว่าถูกต้ องแล้ ว
4. จ่ายเงินเป็ นยอดรวมเพื่อคืนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ของผู้ชาระบัญชี
5. โอนเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้ าบัญชีกองทุน ตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ
6. แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบหากบริ ษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อบังคับอื่นใดที่ออกตาม
กฎหมายก.ล.ต.
7. ดาเนินการฟ้องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน หรื อฟ้องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจาก
บริษัทจัดการ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้ หรื อเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. ให้ ความเห็นชอบในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะดาเนินการตามหัวข้ อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรื อ “การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน” หรื อ “การรับชาระหนี ้
เพื่อกองทุนด้ วยทรัพย์สินอื่น”
9. รับรองผลการนับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ได้ รับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติจากบริ ษัทจัดการ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุน
ซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรื อของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ และปรากฎว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ 55
หรื อไม่เกินร้ อยละ 80 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรื อ
ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
10. รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนและดูแลตรวจสอบให้ ผ้ ูชาระบัญชีปฏิบตั ิตามมาตรา 130
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และในพระราชบัญญัติฉบับแก้ ไข ในกรณีที่ผ้ ูชาระบัญชี
กระทาการหรื องดเว้ นกระทาการตามมาตรา 130 จนก่อให้ เกิดความเสีย หายแก่กองทุนให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ รายงานให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยไม่ชกั ช้ า
11. ดาเนินการรับหรื อจ่ายเงินจากบัญชีของกองทุน ตามคาสัง่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรของบริษัทจัดการ
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12. ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้ องอนุญาตให้ บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สอบบัญชีของกองทุนทาการตรวจสอบบัญชีหลักทรัพย์บัญชี
กองทุน และเอกสารหลักฐานอื่นของกองทุนได้ ภายในเวลาทาการปกติของผู้ดแู ลผลประโยชน์โดยบริ ษัทจัดการจะบอกกล่าว
ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย 1 วันทาการ
13. ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีของกองทุน หรื อผู้สอบบัญชีของผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อผู้สอบบัญชีอิสระ หรื อผู้ชาระบัญชีของกองทุน
หรื อหน่วยงานผู้มีอานาจควบคุมผู้ดแู ลผลประโยชน์ขอคาชี ้แจง ไม่ว่าจะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ตามเกี่ยวกับการกระทา
การใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบัญชีหลักทรัพย์หรื อบัญชีของกองทุน หรื อเรื่ องอื่นใดเกี่ยวกับกองทุน ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้อ งแจ้ งให้
บริษัทจัดการทราบโดยทันทีและจะต้ องทารายงานเกี่ยวกับคาขอดังกล่าวพร้ อมรายงานขันตอนการปฏิ
้
บตั ิที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ได้ กระทาไปแล้ ว หรื อที่จะกระทาต่อไปให้ บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชกั ช้ า
14. หน้ าที่อื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
หน้ าที่ในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน
1. รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดแู ลผลประโยชน์
และทรัพย์สินของบุคคลอื่นใดที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดแู ลรักษาอยู่จนกว่าจะเลิกกองทุนหรื อสิ ้นสุดการทาหน้ าที่ผ้ ูดแู ลผลประโยชน์
ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทั ้งดูแลให้ การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการและ
ในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนโดยต้ องเก็บรักษาหรื อฝากไว้ อย่างปลอดภัยที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรื อธนาคารแห่งประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตหรื อตกลงเป็ นอย่างอื่น และหากมีการเปลี่ยนแปลง
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน ต้ องแจ้ งให้ บริษัทจัดการทราบทันที
2. ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรื อรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน เพื่อผลประโยชน์ในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น การรั บ
เงินปั นผล การรับดอกเบี ้ยและหรื อหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนพึงจะได้ รับ รวมทังด
้ าเนินการรับหรื อจ่ายเงิน
ตามสิทธินนๆ
ั ้ ตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ รวมทังแจ้
้ งให้ บริษัทจัดการทราบในกรณีที่มีความจาเป็ นที่ต้องป้องกันการเสียสิทธิที่
มีอยู่หรื อเกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์นนๆ
ั้
หน้ าที่เกี่ยวกับการดาเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
1. ส่งมอบ รับมอบ สัง่ ซื ้อตามสิทธิ จาหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน ตลอดจนชาระและรับชาระราคาหลักทรัพย์
ตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้ องครบถ้ วนของหลักทรัพย์และทรัพย์สินก่อนดาเนินการ
2.จัดทารายงานดังต่อไปนี ้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ได้ ตกลงร่วมกัน ส่งให้ บริษัทจัดการ
ก. รายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทุนเป็ นรายวัน
ข. รายงานรายละเอียดการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
ค. จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้
ง. รายงานเกี่ ยวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรั พย์ และตามสถานภาพของหลักทรั พย์ พร้ อมทัง้ คานวณ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ (ถ้ ามี) เป็ นรายวัน
จ. รายงานเจ้ าหนี ้ซื ้อหลักทรัพย์และลูกหนี ้ค่าขายหลักทรัพย์เป็ นรายวัน
ฉ. รายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์และบัญชีเงินฝากตามที่ตกลงร่วมกัน
3. รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทาการหรื องดเว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิดความเสียหาย
ต่อกองทุน หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึง
เหตุการณ์ดงั กล่าว
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ความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายในการรับฝากทรัพย์สิน ซึ่งพิสจู น์ได้ ชดั เจนว่าเกิดขึ ้นจากการกระทาหรื องดเว้ น
กระทาการโดยจงใจ หรื อประมาทเลินเล่อ ของผู้ดูแลผลประโยชน์พนักงาน ลูกจ้ าง บริ วาร หรื อบุคคลใดที่ทางานให้ แ ก่
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ รวมถึงหน้ าที่ดแู ลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้ าที่ดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไปได้ ซงึ่ การดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้ องและ
ครบถ้ วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้ นกระทาการ หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้ สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในการฟ้องร้ องบังคับคดีกบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานัน้
จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนในการทาหน้ าที่เป็ น
ผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อเป็ นการดาเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ ว
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
บริ ษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ โ้ ดยได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้ อีก
ฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรื อตามกาหนดเวลาที่ทงสองฝ่
ั้
ายได้ ตกลงร่วมกัน
(2) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่
น้ อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรื อมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกรณีอื่นใด และบริ ษัทจัดการ
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้ สองฝ่ ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้ สอดคล้ องกับกฎหมายหรื อประกาศ
ดังกล่าว ทั ้งนี ้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ูดแู ลผลประโยชน์และผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ดงั กล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริษัทจัดการ
ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุน
ที่ขายได้ แล้ วทังหมดของโครงการเรี
้
ยกร้ องให้ มีการเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ นาข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนหรื อข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนไปเปิ ดเผย
หรื อใช้ ในทางที่ก่อหรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรื อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เอง บริ ษัทจัดการ
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สามารถบอกเลิกสัญญาจัดตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ ทังนี
้ ้ การบอกเลิกสัญญาจะต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ องคุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่บริษัทจัดการ
ตรวจพบเองหรื อปรากฏจากการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่ การ
เป็ นอย่างอื่น และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่ได้ แก้ ไข
เสร็ จสิ ้น หากผู้ดูแ ลผลประโยชน์มิไ ด้ มีก ารแก้ ไ ขให้ ถ ูก ต้ อ งภายในเวลาที่กาหนด บริ ษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ย นตัว
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื่อได้ รับอนุญาต
แล้ วบริษัทจัดการจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน
ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ าข้ อยกเว้ นให้
กระทาได้ หากเป็ นกรณีที่มีนัยสาคัญและไม่สามารถแก้ ไขให้ หมดไป ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์ สินกองทุนรวม :
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19
สานักงานเลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7
และ/หรื อที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรื อที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรื อผู้รับฝากทรัพย์สิน
ในต่างประเทศที่อาจแต่งตังเพิ
้ ่มเติมในอนาคต
3. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนแอสเซท พลัส จากัด
ที่อยู่ : ชัน้ 17 อาคารสาทรซิตี ้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2672-1000 โทรสาร 0-2286-4473
4. ผู้จัดจาหน่ าย : 5. ผู้ดูแลสภาพคล่ อง (Market Maker) : 6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : 7. ที่ปรึกษาการลงทุน : 8. ที่ปรึกษากองทุน : -
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9. ผู้ประกัน : 10. ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) : 11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน : 12. Prime Broker : 13. สิทธิ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหน่ วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนาหน่วยลงทุนมาขายคืน
แก่บริ ษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนาหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ ทกุ วันทาการรับซื ้อคืนตามราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ซึ่งคานวณตามหัวข้ อ “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมลู ค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน” และได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ยกเว้ น กรณีที่บริ ษัทจัดการดาเนินการ ตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ
“การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน” หรื อ “การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน”
สิทธิในการรับเงินปั นผล : สิทธิในการโอนหน่ วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ภายใต้ เงื่อนไข "ข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุน"
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อสานักงานนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนไม่ได้ เป็ นผู้ใช้ บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุนและยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้ อมคาขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครัง้ ณ วันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน
(ค) หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกากับภาษีพร้ อมหลักฐานการรับคาขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
(ง) การโอนหน่วยลงทุน ดังกล่าวข้ างต้ น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้ อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอน
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ได้ รับคาขอโอนหน่วยลงทุน
(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดาเนินการเป็ นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุน
เป็ นหลัก ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทั ้งนี ้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ระบุในข้ อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย”
ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
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ข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรื อเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา พลเมืองสหรัฐอเมริ กา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทาง
ประเทศสหรัฐหรื อผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา หรื อบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุคคลดังกล่าวและบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมสาหรับผู้ลงทุนที เป็ นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดังที่กล่าวมาข้ างต้ น เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทังสิ
้ ้น และไม่มี
สิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ ไขวิธีจัดการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีจดั การ โดยบริษัทจัดการจะทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการต่อเมื่อได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของ
จานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรื อของจานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนตามที่บริ ษัทจัดการ
กาหนด ทังนี
้ ้ เป็ นไปภายใต้ หวั ข้ อ “วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ”
ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรื อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้ อง
ไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่
มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น มี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ เงิ น คื น เมื่ อ โครงการสิ น้ สุด ลง โดยบริ ษั ท จัด การจะจัด ให้ มี ผ้ ู ช าระบัญ ชี ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชาระบัญชี โดยจะได้ ดาเนินการให้ มีการจาหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ชาระภาระหนี ้สิน
และแจกจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “การชาระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยคืนเงิน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”
สิทธิประโยชน์ อ่ นื ๆ :
1. สิทธิในการได้ รับชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้ รับชาระค่าซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถ
ชาระค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ตามที่กาหนดไว้ ภายใต้ หวั ข้ อ “การชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”
2. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลในบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์ จะแจ้ งแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูลที่ได้ แ จ้ งไว้ เมื่ อเปิ ดบัญชีผ้ ูถือหน่วยลงทุน ต้ องกรอกใบคาขอ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูล และยื่นให้ แก่บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนเพื่อแก้ ไขข้ อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ ามี)
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เพื่อให้ นายทะเบียนดาเนินการแก้ ไขข้ อมูลในบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต่อไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องรับทราบและยินยอมที่ จะ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
3. สิทธิในการจานาหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนาหน่วยลงทุนไปจานาได้ ตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจานา
ให้ แก่ผ้ รู ับจานาที่เป็ นสถาบันการเงินเท่านัน้
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่า งจากผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนนี ้ เนื่องจาก
บริษัทประกันชีวิตจะทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการรวบรวม และนาส่งคาสัง่ ซื ้อและขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของ
บริ ษัทประกันชีวิตโดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้ จริ งของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การได้ รับข้ อมูลกองทุนอาจล่าช้ ากว่า
ได้ รับจากบริษัทจัดการโดยตรงเป็ นต้ น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้ แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันซึง่ ลงนามโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังจาก
้
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรี ยกให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ ไ ม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที่ตนถือ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้ รับประโยชน์ตอบแทนหรื อการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนันๆ
้ ด้ วย
14. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
รู ปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
- ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและระยะเวลาการส่ งมอบ :
14.2.1. เมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับใบคาขอเปิ ดบัญชี และใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนพร้ อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ตามที่กาหนดแล้ วบริ ษัทจัดการจะส่งมอบสาเนาใบคาขอเปิ ดบัญชี และหรื อสาเนาใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานในการเปิ ดบัญชี และการซื ้อหน่วยลงทุน
14.2.2. บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิ ดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชี
14.2.3. นายทะเบียนจะจดแจ้ งชื่อผู้จองซื ้อหรื อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ เมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับชาระ
ค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ ว และผู้จองซื ้อหรื อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรี ยบร้ อยแล้ ว
14.2.4. บริ ษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อผู้ลงทุนทุกครัง้ ที่มีการขาย
หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ลู งทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรกบริ ษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดาเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ภายใน 15 วันทาการ นับตังแต่
้ วนั สิ ้นสุด
ระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครั ง้ แรก และในกรณีที่บริ ษัทจัดการขาย หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
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เสนอขายครั ง้ แรก บริ ษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดาเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
14.2.5 บริ ษัทจัดการจะดาเนินการออกใบหน่วยลงทุน ให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนร้ องขอให้
บริ ษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนาไปใช้ เป็ นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรื อกรณีพิเศษอื่นๆ ทังนี
้ ้
ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทาเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านัน้ โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคาขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน ซึง่ ขอรับได้ จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
2. ยื่นใบคาขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน พร้ อมชาระค่าธรรมเนียมมนการออกใบหน่วยลงทุนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
3. นายทะเบียนโดยได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการจะดาเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจานวน
หน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกในใบคาขอสาหรับกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกจานวนหน่วยลงทุนในใบคาขอมากกว่า
จานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถื อว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ ออกใบหน่วยลงทุนสาหรับหน่วยลงทุนจานวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
4. ใบหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการออกให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ซึง่ จะระบุ
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทจัดการและประทับตราสาคัญ หรื อลายมือชื่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หรื อใช้ เครื่ องจักรประทับ หรื อโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. จะอนุญาตให้ ทาได้ จึงจะถือว่า
ใบหน่วยลงทุนถูกต้ องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหรื อการขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิต
จะเป็ นผู้ออกใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหรื อการขายคืน หน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทาการนับตังแต่
้
วันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนหรื อการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนโดยตรง
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถ
ใช้ อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจาเป็ นต้ องใช้ ใบหน่วยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมต้ องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน: 16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์ สินอื่น
วิธีการชาระเงินหรื อทรั พย์ สินอื่นให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน :
กรณีบริ ษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ หรื อ
ทรัพย์สินอื่นแทน บริ ษัทจัดการจะกาหนดขันตอนการด
้
าเนินการต่อไป โดยต้ องได้ รับมติพิเศษให้ ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขันตอนที
้
่กาหนดดังกล่าวต้ องสามารถปฏิบตั ิได้ จริง และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย
การชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กาหนด เท่านัน้
วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์ สินอื่นให้ แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ (ถ้ ามี) : กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ ้ล พลัส
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17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน:
บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรื อเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา พลเมืองสหรัฐอเมริ กา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทาง
ประเทศสหรัฐหรื อผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา หรื อบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุคคลดังกล่าวและบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดังที่กล่าวมาข้ างต้ น เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่จดั ให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และการชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่น รวมทังการให้
้
สิทธิหรื อการจากัดสิทธิใดๆ
แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้ กระทาตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันหรื อตาม
กฎหมายแล้ ว ให้ ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการตามอานาจหน้ าที่แล้ ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรื อผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้ นแต่เป็ นการโอน
ทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุน
จะทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กาหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้ นแต่
เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรื อการจานาหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน
ข้ อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดในการใช้ สิทธิออกเสียง (ถ้ ามี) :
ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน
ชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน:
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรื อกฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ ดาเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาโดยชอบแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงเห็
้
นชอบให้
ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายให้ ถือว่ามตินนเสี
ั ้ ยไป
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ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ ไขข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคั ญ ต้ องได้ รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรื อของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้ นแต่ กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพัน หรื อที่กาหนดไว้ ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรื อตามที่กาหนดในประกาศนี ้แล้ ว ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้ รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน
ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพัน :
การแก้ ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพัน และมีสาระสาคัญที่เป็ นไปตามและ
ไม่ขดั หรื อแย้ งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ ถือว่าข้ อผูกพันส่วนที่แก้ ไขเพิ่มเติมนันมี
้ ผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญา
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญต้ องได้ รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ เรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ให้ รวมถึง
(ก) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นตามข้ อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้ อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน
และข้ อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่ องใดๆ อันมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่ องที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้ มีผลผูกพันเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันให้ มีสาระสาคัญสอดคล้ องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ ไขเพิ่มเติม โดยได้ รับมติโดย
เสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน แล้ วแต่กรณี หรื อ
(ข) ผู้ดแู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันนันเหมาะสม
้
มีความจาเป็ นหรื อสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันไม่ว่ากรณีใดต้ องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทังประทั
้
บตราบริ ษัท (ถ้ ามี) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้ มีข้อผูกพันเปิ ดเผยไว้
ณ ที่ทาการและเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุ ปการแก้ ไข
เพิ่มเติมข้ อผูกพัน พร้ อมทังเหตุ
้ ผลและความจาเป็ นให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน พร้ อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
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18. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: มี
รายละเอียดเพิ่มเติม : 19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
19.1. เมื่อครบอายุโครงการ
19.2. หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรื อมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี ้
(1) จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 ราย ในวันทาการใด
(2) กรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึง่ เกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด ทังนี
้ ้ กรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่มีกาหนดระยะเวลาการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน เป็ นช่ วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืน หน่ วยลงทุน ให้ พิจารณาจากเฉพาะในช่ ว ง
ระยะเวลาเดียวกัน ซึง่ กองทุนรวมเปิ ดให้ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้
ความใน (2) มิให้ นามาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล
ว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคณ
ุ ภาพ
และมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้ รับผลกระทบจากการขายคืนนัน้
(3) กรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งซึ่งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ วมีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (2) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความใน (2) และ (3) มิให้ นามาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี ้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมดัชนี
(ค) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(ง) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(จ) กองทุนรวมฟี ดเดอร์
(4) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 50 ล้ านบาทใน
วันทาการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
19.3 เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให้ บริ ษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทาการหรื องดเว้ น
กระทาการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน
19.4 เมื่อได้ รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดของผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ซึ่งเข้ า ร่ วมประชุม และมี สิ ทธิ ออกเสี ย งลงคะแนน หรื อ ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของ
ผู้ถือ หน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
19.5 สานักงานจะเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตังกองทุ
้
นรวม
เพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ หรื อเพื่อเป็ นเครื่ องมือใน
การบริ หารจัดการทรัพย์สินหรื อธุรกิจของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด และสานักงานได้ ดาเนินการแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม
หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องทาการชี ้แจง แสดงเหตุผล ข้ อเท็จจริ ง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชี ้แจง หรื อชี ้แจงแล้ วแต่ไม่อาจ
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พิสจู น์หรื อทาให้ เชื่อได้ ว่าการจัดตังกองทุ
้
นรวมเป็ นการจัดตังกองทุ
้
นรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างแท้ จริ ง และสานักงานสัง่ ให้
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมทาการแก้ ไข หรื อดาเนินการใดๆ และบริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการตามที่สานักงาน
สัง่ ได้ หรื อดาเนินการแล้ วแต่ไม่สามารถทาให้ กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างแท้ จริง
การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
1.ในกรณีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพราะเหตุครบกาหนดอายุโครงการ หรื อเพราะเหตุอื่นที่ทราบกาหนดการเลิก
ล่ ว งหน้ า การเลิ ก โครงการเนื่ อ งจากครบก าหนดอายุโ ครงการ บริ ษั ท จัด การจะด าเนิ น การดัง ต่ อ ไปนี ้ เว้ น แต่ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกาหนดหรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
การดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1.1 แจ้ งให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทราบ
≥ 5 วันทาการ
1.1.1 แจ้ งเป็ นหนังสือถึงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ก่อนวันเลิกกองทุน
1.1.2 แจ้ งสานักงานผ่านระบบที่จดั ไว้ บนเว็บไซต์ของสานักงาน
1.1.3 แจ้ งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนันเป็
้ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
1.2 ดาเนินการด้ วยวิธีการใดๆ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยและผู้ลงทุนทัว่ ไปทราบเรื่ องดังกล่าว
≥ 5 วันทาการ
ก่อนวันเลิกกองทุน
1.3 จาหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
ให้ เสร็จสิ ้นก่อนวันเลิก
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีกาหนดระยะเวลาใช้ เงินคืนเมื่อทวงถาม
กองทุน
2. ในกรณีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพราะเหตุตามข้ อ 19.2 บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนีเ้ พื่อเลิกกองทุนเปิ ด
ดังกล่าว เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกาหนดหรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น

1. ยุติการรับคาสัง่ ซื ้อและคาสัง่ ขายคืนหน่วยตังแต่
้ วนั ที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน
2. แจ้ งให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี ้
2.1 แจ้ งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้
2.2 แจ้ งเป็ นหนังสือถึงผู้ดแู ลผลประโยชน์
2.3 แจ้ งสานักงานผ่านระบบที่จดั ไว้ บนเว็บไซต์ของสานักงาน
3. จาหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุนเพื่อรวบรวมเงิน
เท่าที่สามารถกระทาได้ เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยให้ ผ้ ถู ือหน่วยโดยอัตโนมัติ
4. ชาระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ ตามข้ อ 3 ให้ ผ้ ถู ือหน่วยภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน และเมื่อได้ ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยแล้ วให้ ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
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ในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดใดลดลงเหลือ
น้ อยกว่า 50 ล้ านบาทในวันทาการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนันบริ
้ ษัทจัดการจะดาเนินการ ตาม 1 ถึง 4
20. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบเพื่อทา
หน้ าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชาระหนี ้สินของกองทุนรวมแล้ วให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน รวมทังท
้ าการ
อย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุ นให้ เสร็ จสิ ้น ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้ จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน
รวมและผู้ชาระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สิ นสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ ชาระบัญชีเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ชาระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลัง จากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ ว หากปรากฏว่ายังมีทรั พย์ สินคงค้ างอยู่ให้ ผ้ ูชาระบัญชีจัดการโอนทรั พ ย์ สิน
ดังกล่าวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตั ิจากสานักงาน หรื อผ่านการแก้ ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่ง
ของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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