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1. ข้อมูลทวัไป  

ชอืโครงการจัดการ (ไทย) : กองทนุเปิดแอสเซทพลสักําไรปันผล 

ชอืโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Asset Plus Growth Dividend Fund 

ชอืย่อโครงการ : ASP-GDF 

ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด  

ประเภทการขาย : ขายหลายครัง 

การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กําหนด 

รายละเอยีดเพิมเติมเงอืนไข (อายุโครงการ) : - 

ลักษณะโครงการ : กองทนุเพอืผู้ลงทนุทวัไป 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย  

วัตถุประสงค์ของโครงการ : - 

 

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน 

ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ : ไม่กําหนด 

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอืนๆ : ไม่กําหนด 

ประเภทการลงทุนตามความเสียงเกยีวกับต่างประเทศ : กองทุนทีลงทนุแบบไม่มีความเสียงต่างประเทศ 

รายละเอยีดเพิมเติมเกียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

บริษัทจดัการจะนําเงินลงทุนทีระดมได้ไปลงทนุในหรือมีไว้ซงึตราสารแห่งทุน และ/หรือหน่วยลงทนุ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิจะซือ

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ

เว้นแต่ในกรณีทเีกิดเหตกุารณ์ดงัต่อไปนี และบริษัทจดัการได้แจ้งเหตุการณ์ทีเกิดขึนดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1. กรณีทีราคาตลาดของหลักทรัพย์เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในช่วงใกล้วันสินรอบบัญชีทําให้ไม่สามารถปรับสัดส่วน

การลงทนุได้ทนั 

2. กรณีทีเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินหรือมีปัจจยัในประเทศหรือนอกประเทศ ทําให้ไม่สามารถลงทุนได้ตามสัดส่วน

ทีกําหนดเงินลงทุนส่วนทีเหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกงึหนี กึงทุน เงินฝาก และ/หรือ ทรัพย์สินอืนตามทีสํานกังาน

ประกาศกําหนด 

ทงันี กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหน้า (Derivative) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบ

จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะไม่ลงทนุในตราสารหนีทมีีลกัษณะของสญัญาซอืขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) 

ในการคํานวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันี

รวมด้วยก็ได้ ทงัน ีโดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 

1. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

2. ช่วงระยะเวลาทีต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนืองจากได้รับคําสังขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือมีการ

โอนย้ายกองทนุจํานวนมากหรือเพือรอการลงทนุ ทงัน ีต้องไม่เกินกว่า 10 วนัทําการ 
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ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอนื หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทจีะลงทนุในประเทศ 

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอืนอยา่งใดอย่างหนึงหรือ

หลายอยา่งตามทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัต่อไปนี เว้นแตใ่นกรณี

ทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิมเตมิประเภทหรือ

ลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน 

ส่วนท ี1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินทวัไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่

1.1 ตราสารทนุ 

1.1.1 หุ้น 

1.1.2 share warrants 

1.1.3 TSR 

1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีมี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants 

1.1.5 ตราสารทุนอืนทีมีลกัษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามทสํีานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

1.2 ตราสารหนี 

1.2.1 พนัธบตัร 

1.2.2 ตวัเงินคลงั 

1.2.3 หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III) 

1.2.4 B/E 

1.2.5 P/N 

1.2.6 ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุ้นกู้  

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีมี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  

1.2.8 ตราสารหนีอืนทีมีลกัษณะทํานองเดียวกับตราสารหนตีาม 1.2.1 – 1.2.7 ตามทสํีานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพมิเติม 

1.3 ตราสารกึงหนีกงึทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

1.4 DW 

2. คุณสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุ 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนท ี2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property 

กรณีเป็นหน่วยทีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทุนดงันี 

1. มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทวัไปในส่วนท ี1 ข้อ 2.1 – 2.3 

2. ในกรณีทีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS 

ของกองทนุรวมทองคําทีลงทนุในทองคําแท่ง) 

2.1 มีการลงทนุในทรัพย์สินซงึเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทีกองทนุสามารถลงทนุได้ 

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ

กองทนุนนั 

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ

ทรัพย์สินทีเป็น SIP ของกองทนุนนั 

2.4 มีการลงทนุใน derivatives ทเีป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทนุนนั 
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3. ในกรณีทีกองทนุรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

ส่วนท ี3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนท ี4 : ธุรกรรมประเภทการซอืโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนท ี5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนท ี6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑ์การลงทุนดงัน ี

1. ประเภท underlying derivatives ทกีองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอยา่งหนึงหรือหลายอยา่งดงัน ี

1.1 ทรัพย์สินทีกองทนุสามารถลงทนุได้ 

1.2 หลกัทรัพย์หรือดชันกีลุ่มหลกัทรัพย์ 

1.3 อตัราดอกเบยี 

1.4 อตัราแลกเปลียนเงิน 

1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

1.6 ทองคาํ 

1.7 นาํมนัดิบ 

1.8 ดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์ ดชันีทีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตวัแปรตาม 1.1-1.7 หรือ 1.10 

1.9 ดชันีทมีีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.8 

1.10 underlying อนืตามทีสํานกังานกําหนด 

ในกรณีที derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนั (spot price) หรือ

ราคาสญัญาซือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านนั ทงันี ราคาของ underlying อนืทไีม่ใช่ดชันี หรือ underlying ทเีป็น

องค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นทียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 

2. เงอืนไขการลงทุนและหลกัเกณฑ์ 

เป็นไปตามประกาศ 

อัตราส่วนการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอืน เพอืเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีการลงทนุไม่เป็นไปตามข้อนีจะดําเนินการให้เป็นไปตามทีประกาศกําหนด 

อตัราส่วนการลงทนุทีคาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 10% 

2 หน่วย  property ของกองทุนทีมีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ

อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง

ทีสํานักงานกําหนด และมีลกัษณะจดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO 

เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทวัไป

ของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทีอาจ

ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือขายใน SET) 

ไม่เกินอตัราดงันี แล้วแต่อตัราใดจะ

สงูกวา่ 

(1) 15% หรือ 

(2) นาํหนกัของทรัพย์สินทีลงทนุใน 

benchmark + 5% 
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อตัราส่วนการลงทนุทีคาํนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ทรัพย์สินดงัน ี

1.1 B/E หรือ P/N ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่ MF ได้ดําเนินการให้มีการรับ

โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้ 

MFสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

1.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

1.3 total SIP ตามข้อ 2 ของส่วนนี แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ทีมีลักษณะ

ครบถ้วนดงันี 

1.3.1. มีลักษณะตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ

คู่สญัญา (single entity limit) 

1.3.2. มี  credit rating อยู่ ในระดับตํากว่า  investment grade หรือ  ไม่มี  

credit rating 

(ข้อนีไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ทีลงทุนใน 

B/E หรือ P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีมีอายุไม่เกินอายุกองทุน

หรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพือให้ทรัพย์สิน

ดงักล่าวมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

2 total SIP ซงึได้แก ่ 

2.1 ทรัพย์สินตามอตัราส่วนการลงทนุทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา 

(single entity limit)  

2.2 ตราสารหนีหรือตราสารกึงหนีกึงทุนทีมีอันดับความน่าเชือถือทีตัวตราสาร

และ/หรือผู้ ออกตราสารทีตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (non-investment 

grade/unrated) 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

3 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 20% 

4 หน่วย property ไม่เกิน 15% 

 

3. ข้อมูลเกียวกับจาํนวนเงนิทุนโครงการ 

จาํนวนเงนิทุนโครงการเริมต้น : 10,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิมเงนิทนุโครงการ : ไมม่ ี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริษทัจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจาํนวนเงนิทุน :ไม่ม ี

มูลค่าทีตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท 

จาํนวนหน่วยลงทุนเริมต้น : 1,000,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก : 10.0000 บาท 

รายละเอยีดเพิมเติม :- 
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4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทนุ  

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ทมีิได้มีวตัถุประสงค์เพือลดความเสียง (Non-Hedging)  

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซ้อน  

วิธีการในการคาํนวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.00  

การลงทุนในตราสารทมีีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ  

กลยุทธ์การบริหารกองทนุ (Management Style) : มุ่งหวงัให้ผลประกอบการเคลือนไหวสงูกวา่ดชันีชีวดั (active management) 

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จา่ยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 

 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) :ไม่ม ี

 

6. การจ่ายเงนิปันผล  

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : จ่าย 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผล : โครงการมีนโยบายทจีะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครัง โดยบริษัทจดัการ

จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากกําไรสะสม หรือจากกําไรสทุธิ หรือจากการเพิมขึนในสินทรัพย์สทุธิ

จากการดําเนินงานตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควรโดยการจ่ายปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสม

เพมิขึนในงวดบญัชีทีมีการจ่ายปันผลนนั 

กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจาํกัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามเงือนไขทีกําหนดในข้อ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล" โดยจะดําเนินการเกียวกับ

การจ่ายเงินปันผล ดงัน ี

1. บริษัทจดัการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุและคาํนวณกําไรสทุธิต่อหน่วยและเงนิปันผลต่อหน่วยโดยถือจาํนวนหน่วยลงทนุ

ตามทะเบียนกองทนุของนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ เวลา 8.00 น. ของวนัปิดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ โดยบริษัทจดัการ

จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมีชอืปรากฏอยู่ในทะเบียนกองทนุของนายทะเบียน ณ วนัเวลาดงักล่าวเท่านนั 

2. บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพือการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลต่อ

หน่วยลงทนุผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและส่งหนงัสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมชีืออยู่ในทะเบียน

ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ 

3. บริษัทจดัการจะจ่ายเงนิปันผลตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีระบุไว้ในคําขอเปิดบญัชีภายใน 10 วนัทําการนบัจาก

วันปิดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุ 

 

7. การรับซือคืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าขนัตาํของการรับซือคืน : ไม่กําหนด  

จาํนวนหน่วยลงทุนขันตาํของการรับซือคืน : ไม่กําหนด 

วิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบดลุยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทนุ 
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ระยะเวลาในการรับซือคืน : ทกุวนัทําการ 

การรับซือคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

รายละเอยีดเพิมเติม 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสงัขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการรับซือคืน ตามเวลาทีบริษัทจดัการกําหนด ทงันี จะแจ้งให้ทราบ

หนงัสือชีชวนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัและ/หรือทีเว็บไซต์บริษัทจดัการ https://www.assetfund.co.th 

สําหรับการสงัขายคืนหน่วยลงทนุหลงัวันเวลาทีกําหนด ของวนัทําการรับซือคืนใด บริษัทจดัการจะถือว่าเป็นคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน

สําหรับวนัทําการรับซือคืนถดัไป โดยบริษัทจดัการจะทําการรับซือคืนหน่วยลงทนุ ตามราคารับซือคืนหน่วยลงทนุ ณ สินวนัทําการ

รับซือคืนซึงคํานวณตามหวัข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ 

และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง” 

การสงัขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจดัการ หรือตวัแทนได้รับคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ

ได้ทํารายการรับซือคืนหน่วยลงทนุแล้ว 

ผู้สังขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสังขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีทีบริษัท

จดัการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลือนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ" 

อนึง ในกรณีทีบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนันไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานาน

ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปิดบญัชี ดงักล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 

การชาํระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือคืนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชําระค่าขายคืนตามกําหนดเวลาดังกล่าว เนืองจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลา

ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ตามทีสมาคมกําหนด

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วันที

เสร็จสินการคํานวณดงักล่าว ทงันี ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน

ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตามวธีิการทีผู้ถือหน่วยลงทุนระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือใบคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ 

เงอืนไข ข้อจาํกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือคืนหน่วยลงทุน 

1. การชาํระค่ารับซือคืน สบัเปลียนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอืนแทน บริษัทจดัการจะกําหนดขนัตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็น

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน โดยขนัตอนทีกําหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทนุ

ของกองทนุรวมทุกราย 

2. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน  

2.1. บริษัทจัดการอาจเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีได้มีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัต่อไปนี 

(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการกองทนุรวมพบว่าราคารับซอืคืนหน่วยลงทุน

ดงักล่าวไม่ถกูต้องนนัต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถกูต้องตงัแต่หนึงสตางค์ขึนไปและคิดเป็นอตัราตงัแต่ร้อยละ 0.5 ของ
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ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถกูต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน

การชดเชยราคา 

2.2. ในการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 2.1 (1) หรือ 2.1 (2) บริษัทจดัการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) เลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกิน 10 วันทําการนบัแต่วนัทีมีคําสงัขายคืนหน่วย

ลงทนุนนัเว้นแต่กรณีข้อ 2.1 (2) บริษัทจดัการอาจขอผ่อนผนัระยะเวลาจากสํานกังานได้ 

(2) ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพือให้ผู้ลงทุนทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรืองดังกล่าว พร้อมทังแสดงเหตุผลและ

หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบตามข้อ 2.1 (1) หรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย

ราคาตามข้อ 2.1 (2) จากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานกังานทราบโดยพลนั ทงันี บริษัทจดัการกองทุนรวมอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ดําเนินการดงักล่าวแทนก็ได้ 

(4) ในกรณีทีมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสงัขายคืนหน่วยลงทุนในระหว่างการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัท

จดัการกองทุนรวมรับซือคืนหน่วยลงทุนนนั โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทียงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน

ก่อนแล้วจึงชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีสงัขายคืนหน่วยลงทนุในวนันนัๆ ต่อไป 

3. เงอืนไขและข้อจํากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ  

เป็นไปตามส่วนข้อผูกพนั หวัข้อ “สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ” และหวัข้อ "ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทนุ" 

 

เงอืนไข ข้อจาํกัด การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สับเปลียนหน่วยลงทุนตามสัง 

การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สบัเปลียนหน่วยลงทนุตามสงั บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทวัไป 

กองทนุรวมเพือผู้ลงทนุทีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพือผู้ลงทุนประเภทสถาบนั และ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที 

ทน. 11/2564 เรือง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพอืผู้ลงทนุทวัไป กองทนุรวมเพอืผู้ลงทนุทมีิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพอืผู้ลงทุน

ประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบคุคล 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดรับคําสงัซือและ/หรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชวัคราวหรือถาวรก็ได้ ตามทีบริษัทจดัการ

เห็นสมควร ทงันี บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทําการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคําสงัซือและ/หรือ

สบัเปลียนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชวัคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ

รับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนบัแต่วนัทีมีการเปลียนแปลง

การให้บริการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําสงัซือและ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสงัซือดงักล่าวขดักบัหลกัเกณฑ์

ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทุน หรือ ทําให้เกิดความเสียงทางกฎหมายหรือ

ต่อชือเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุน โดยบริษัทจดัการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 

 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 5.35 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

ประมาณการคา่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทนุทงัหมดเป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพมิแล้ว 
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8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทนุรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ : 1.605 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ : 0.0749 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธิของกองทนุ 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ

ของกองทนุ 

ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการจัดจาํหน่าย : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมอืนๆ : ม ี

ประมาณการค่าในอตัราไม่เกนิร้อยละ 3.5631 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 

รายละเอยีดเพิมเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่าธรรมเนียมอืนๆ ได้แก่ 

(1) ค่าใช้จ่ายเพือวตัถุประสงค์ในการเสนอขายครังแรกจะจ่ายตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ

กองทนุเฉลียเท่ากนัทกุวนั เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่ 

(ก) ค่าใช้จ่ายในการจดัทําโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย

ตลอดจนการสมัมนาแนะนํากองทุน ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ 

(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องในการจดัตงักองทนุ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. 

(2) ค่าใช้จ่ายเพอืการดําเนินงานของกองทุนทีเรียกเก็บตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทงัจํานวนหรือ

ทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนนั ได้แก่ 

(ก) ค่าใช้จ่ายในการจดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าสือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 

การส่งเสริมการขายตลอดจนการสมัมนาแนะนํากองทุน ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ 

(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบตัิตามคําสัง หรือตามกฎหมาย หรือ

ประกาศของสมาคม 

(ค) ค่าจดัทํา จดัพิมพ์และจดัส่งใบแจ้งผลการจดัสรรหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการจดัทําและจดัพิมพ์ ใบคําขอเปิดบญัชีผู้ถือหน่วยลงทนุ 

ใบคําสงัซือหน่วยลงทนุ ใบคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ เอกสารทีเกียวข้อง ค่าจดัทําจดัพมิพ์ และจดัส่งหนงัสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ 

สาส์นถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ง) ค่าจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัส่งเอกสารทีเกียวกับการแก้ไขเปลียนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ 

การจดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. 

(จ) ค่าจดัทํา ค่าพิมพ์และจดัส่งหนงัสือชีชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ฉ) ค่าแปลเอกสารทีเกียวกบัการดําเนินงานของกองทนุเป็นภาษาต่างประเทศ 

(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทนุ 

(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ทีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าทีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทน

ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเมือได้รับคําสงัจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพือรักษาสิทธิของกองทนุ ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนีของกองทนุ 

(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนีเป็นทรัพย์สินอืนแทนการชําระหนีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล 

ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จา่ยในด้านนิตกิรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจดัพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ย 
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หรือค่าธรรมเนียมอืนใดทีเกียวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากการรับชําระหนีเป็นทรัพย์สินอืนแทนการชําระหนีด้วย

เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกนัภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน

ทรัพย์สินดงักล่าว 

(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุ 

(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนงัสือพมิพ์ ค่าไปรษณียากร 

สําหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ถือหนว่ยลงทนุ ค่าพาหนะ คา่ใช้จา่ยในการสือสารโต้ตอบโดยวิธีอนืทมีใิช่ทางไปรษณีย์ 

(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบญัชีและเลิกกองทนุ 

(ฐ) ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพือการรับชําระหนีใด ของกองทุนรวม การคิดค่าใช้จ่ายตาม 

(1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีกําหนดโดยสมาคมนกับัญชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 

(3) ค่าธรรมเนียมทีเกียวกับการซือหลักทรัพย์ ซึงจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซือหลักทรัพย์เมือมีการซือหลักทรัพย์และ

ค่าธรรมเนียมทีเกียวกบัการขายหลกัทรัพย์จะถกูหกัจากค่าขายหลกัทรัพย์เมือมีการขายหลกัทรัพย์ ได้แก่ 

(ก) ค่าอากรแสตมป์ 

(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซือขายหลกัทรัพย์ 

(ค) ค่าใช้จ่ายอืนๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง กับการจัดการกองทุนซึงมิได้ระบุไว้ในข้างต้น (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม

จํานวนเงินและเวลาทีเกิดค่าใช้จ่ายนนัจริง ทงันี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สิน

สทุธิของกองทนุโดยบริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบส่วนทีเกินกว่าอตัราทีกําหนด 

ในกรณีทีมีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4) บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชดัเจนในหนงัสือชีชวนฉบบัข้อมลูสําคญัทีผู้ลงทนุ

ควรทราบและในรายงานประจําปี ซงึบริษัทจดัการ จดัทําเมือสินรอบระยะเวลาบญัชีแต่ละปี 

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จา่ย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบกําไร

ขาดทนุของกองทุนซงึเป็นส่วนหนึงของรายงานประจําปี 

ทงัน ีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทงัหมดของกองทนุเป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพิมและภาษีอนืใดในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษีมลูค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

อนึง ประมาณการค่าธรรมเนียมอืนๆ ดังกล่าว เมือคํานวณรวมกับค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมจะไม่เกิน

ค่าธรรมเนียมรวม 

 

8.3 ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการรับซือคนืหน่วยลงทนุ (Back-end fee) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทนุเข้า (Switching in) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทนุออก (Switching out) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ในอตัราตามทีนายทะเบียนเรียกเก็บ 
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ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : ม ี

ฉบับละ : 50.0 บาท 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอืน : ม ี

ค่าธรรมเนียมอืนๆ :  

1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซือขายหน่วยลงทนุตามอตัราทีธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี) 

2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพอืซอืหน่วยลงทนุหรือการโอนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามอตัราทีธนาคารพาณิชย์กําหนด 

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอนืๆ จากผู้ ถือหน่วยลงทนุทีขอให้บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ทีบริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํา

กับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลียนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทังนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนินการ

ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอตัราไม่เกิน 75 บาท ต่อ1 รายการ 

ทงันี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทงัหมดทีเรียกเก็บจากผู้สงัซอืหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพิมและภาษีอืนใด

ในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี)  

อย่างไรกต็าม หากมกีารเปลียนแปลงเกียวกบัภาษีมลูค่าเพมิ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทาํนองเดียวกนั บริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ตามทีจ่ายจริง 

รายละเอยีดเพิมเติม (ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ) : 

- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถกูเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวในวนัทียืนคําขอ

โอนหน่วยลงทนุ 

- ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจดัการออกออกใบหนว่ยลงทนุ ทังนี

ภายใต้เงอืนไขข้อ 14 ส่วนข้อผูกพนั หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิแทนฉบบัเดิมทีสญูหาย 

 

8.4 วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจดัการจะคํานวณ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

ทุกวนัทีมีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทงัหมด หกัด้วยมลูค่าหนีสินทงัหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียม

การจดัการค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วนัทีคํานวณนนั เป็นฐานในการคํานวณ

ค่าธรรมเนียมโดยค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นอตัราทีรวมด้วยภาษีมลูค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกนั 

(ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน 

ทงัน ีการตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีกําหนดโดยสมาคมบริษัทนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลียนแปลงเกียวกบัภาษีมลูคา่เพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอนืใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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8.5 การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การดําเนินการในกรณีทีมีการเพมิหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทนุ  

การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ย การดาํเนินการของบริษัทจดัการ 

1. การเพมิค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

1.1 ตามทีระบไุว้ในโครงการ 

1.1.1 ไม่เกินอตัราทีระบใุนโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥  3 วนัทําการก่อนการเรียกเก็บเพิมขึน 

1.1.2 เกินอตัราทีระบุไว้ในโครงการ1  

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอตัราทีระบไุว้ใน

โครงการ 

บริษัทจดัการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานกังานทราบภายใน 15 วัน

นบัแต่วนัทีเปลียนแปลง 

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอตัราทรีะบไุว้ใน

โครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหนว่ยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บเพิมขึน 

และแจ้งให้สํานกังานทราบภายใน 15วนันบัแต่วนัทีเปลียนแปลง 

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจดัการต้องขอมติ3 เพือแก้ไขโครงการ 

2. การลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 

2.1 ตามทีระบไุว้ในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัทีมีการเรียกเก็บลดลง 

2.2 แตกต่างไปจากทีระบไุว้ในโครงการ ให้บริษัทจดัการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานกังานเห็นชอบ

การแก้ไขโครงการในเรืองดงักล่าว 

1 เทียบกับอตัราของรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนบัแตว่นัทีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จา่ยดงักล่าวเพิมขึน 
2 การเปิดเผยข้อมลูต้องกระทาํโดยวิธีการทีเหมาะสมอนัทาํให้มนัใจได้ว่าผู้ลงทนุได้รับทราบข้อมลูดงักล่าวอย่างทวัถึง ทงันี บริษัท

จดัการจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th หรืออาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอืนใดทเีหมาะสม

ตามทบีริษัทจดัการกําหนด 
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทนุ และ

การจดัประชมุผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

 

9. เครืองมือบริหารความเสียงสภาพคล่องของกองทุนรวม  

 ค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทนุทสีะท้อนต้นทนุในการซอืขายทรัพย์สนิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies- ADLs)  

อัตราสูงสุดไม่เกนิร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงอืนไข 

1. บริษัทจดัการจะกําหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจดัการกําหนด โดย

จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือ

หน่วยงานทีมีอํานาจอืน ทงันี การกําหนด ADLs Factor จะคํานึงถึงปัจจยัต่างๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซอืหรือ

ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ทีเปลียนแปลงไปจากการซือขายทรัพย์สิน ความผันผวนในตลาดซือขายทรัพย์สิน 

สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินทีลดลงจากภาวะปกติ ต้นทุนและค่าใช่จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จา่ยการทํา

ธุรกรรม REPO เพือเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจยัอืนๆ ทีนอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัท
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จดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยั

ทเีกียวข้องเท่าทสีามารถทําได้เพอืให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนนัๆ  

3. การกําหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจดัการกําหนด โดยบริษัทจดัการจะ

คํานึงถึงปัจจยัทีเกียวข้องกบัสภาพคล่องของกองทนุ ได้แก่ พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของทรัพย์สินทีลงทนุ สภาพ

คล่องของทรัพย์สินทีกองทุนถือครอง หรือปัจจัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึนในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการทีมีผลกระทบ

ต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินทีกองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่ และ/หรือ

สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ 

ขณะนนัๆ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทจดัการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกบัเครืองมือในการบริหารความเสียง

สภาพคล่องอนืได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรืองต่าง  ๆทเีกียวข้องกบัการ

ใช้เครืองมือ ADLs ในวนัทําการนนั  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําค่าซือหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการใช้

เครืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะนํายอดซอืหน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรืองต่างๆ ทเีกียวข้องกบัการ

ใช้เครืองมือ ADLs ในวนัทําการนนั ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่เปลียนแปลงการดําเนินการใดๆ ทีได้ดําเนินการหรือตดัสินใจ

ไปแล้วทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ ADLs ในวนัทําการนนั แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือหน่วยลงทุนทงัหมดหรือบางส่วนของ

วันทําการนนัไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซอืหน่วยลงทนุทชีําระด้วยเชค็ทีเรียกเก็บไม่ได้นนั ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ทีทํารายการซือหน่วยลงทุนและสบัเปลียนหน่วยลงทนุ

เข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝังใดฝังหนึงทีเกิน ADLs Threshold ทีบริษัทจดัการกําหนดไว้ รวมถึง

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะพจิารณากําหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ทแีตกต่างกนัได้ และขอสงวนสิทธิทีจะมีข้อกําหนดเพมิเติมใน

การเรียกเก็บเฉพาะรายทีทํารายการซือหน่วยลงทุนและสบัเปลียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลียนหน่วยลงทนุ

ออกในปริมาณมากตามแนวทางทีบริษัทจดัการจะกําหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลดอตัรา ADLs ทีเรียกเก็บ ซึงจะปรับเพิมไม่เกินอัตราสูงสุดทีระบุไว้ในโครงการ โดย

บริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการและ/หรือในหนงัสือชีชวนส่วนข้อมลูกองทุนรวมและ/หรือผ่านทางช่องทางอืนที

บริษัทจดัการกําหนด  

การพิจารณาใช้เครืองมือ 

1. การเรียกเก็บ ADLs ทแีตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการทีมีการใช้เครืองมือนี 

2. บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัทําการซือขายใดทีสดัส่วนของมลูค่าซือขายหน่วยลงทนุสทุธิ

ของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทงัหมดของกองทนุ มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ทบีริษัทจดัการกําหนด โดยทมีลูค่าซือขาย

หน่วยลงทนุสุทธิของกองทุน คํานวณจากมลูค่าการซือหน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) 

หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมลูค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทงันี รายละเอียด

วิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีทบีริษัทจดัการกําหนด 

3. บริษัทจดัการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลู “มลูค่าการซือหน่วยลงทนุและสบัเปลียนเข้า น้อยกว่ามลูค่าการขายคืน

หน่วยลงทนุและสบัเปลียนออก” ทงัน ีรายละเอยีดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีทีบริษัทจดัการกําหนด 
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4. ในกรณีทมีีการใช้เครืองมือ ADLs นี ADLs ทเีรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครืองมือนีมีวตัถุประสงค์เพอื

บรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนกับผู้ถือหน่วยทียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครืองมือนีไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพอืสร้างผลตอบแทน

ให้กองทนุแต่อย่างใด 

 เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) : 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตาํกว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัทําการ  

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงือนไข 

1. บริษัทจดัการจะกําหนด Redemption Gate ขนัตํา ไม่ตํากว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ตามรายละเอียด

วิธีการคํานวณทีบริษัทจดัการกําหนด 

2. บริษัทจัดการจะกําหนด Gate Period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที

บริษัทจดัการกําหนด 

3. ในกรณีทีบริษัทจัดการกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption 

Gate จะใช้เฉพาะวนัทําการซือขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ทังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Gate Threshold ทีบริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน

คํานวณจาก มลูค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการ

ขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

4. บริษัทจดัการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลียตามสดัส่วน (pro-rata basis) 

ของคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนออก ณ วนัทีใช้ Redemption Gate 

5. บริษัทจดัการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครังแตกต่างกนัได้ แต่ Redemption Gate 

จะไม่ตํากว่า Redemption Gate ขนัตํา และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีระบไุว้ในโครงการ 

6. คําสงัขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลียนออกส่วนทีเหลือ บริษัทจดัการจะนําไปทํารายการในวนัทําการรับซือคืนหน่วยลงทนุ

ถดัไป รวมกบัคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนออกใหมต่ามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัลําดบัก่อน-หลงัของ

คําสงัขายคืนหน่วยลงทุน ทงันี บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลียน

ออกส่วนทีเหลือได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์ยกเลิกคําสงัส่วนทีเหลือทงัหมดเท่านนั ภายในวนัและเวลาของการส่งคาํสงัขาย

คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ 

7. บริษัทจดัการจะทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลียนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ณ 

วันทําการรับซอืคืนหน่วยลงทุน ทงันี เว้นแต่กรณีทีกองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะรับซือคืนหน่วย

ลงทนุหรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ทปีระกาศใช้ 

8. บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมือมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกัช้า 

9. ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Redemption Gate น ีบริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอนืได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลดอตัรา Redemption Gate ตามทบีริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ตํา

กว่า Redemption Gate ขนัตําทีระบุในโครงการ และ/หรือปรับเพิมหรือลด Gate Period ตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควรโดยจะ

ปรับเพิมได้ไม่เกินกว่าทีระบไุว้ในโครงการ ทงัน ีรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีทีบริษัทจดัการกําหนด 
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2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะรับซอืคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ทปีระกาศใช้ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก 

Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีกําหนด การใช้เครืองมืออืนแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทังนี ในกรณีทีไม่

สามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนทีเหลือได้ บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนทงัหมดทีค้าง

อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทีถกูยกเลิกคําสงัโดยไม่ชกัช้า 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทุนทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรืองต่างๆ ทีเกียวข้อง

กบัการใช้เครืองมือ Redemption Gate ในวนัทําการนนั 

การพิจารณาใช้เครืองมือ 

1. Redemption Gate ทแีตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการทีมีการใช้เครืองมือนี   

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่

ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจกําหนดเงือนไขเพอืบ่งชสีถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ โดยมีหลกัการในการพิจารณา

เป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจดัการกําหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ มีความผนัผวนในตลาดซือ

ขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพ

คล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า 

Redemption Gate ทีกําหนดไว้ หรือสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ หรือปัจจัยอืนๆ ทีนอกเหนือการ

ควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ ทงัน ีบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือ

สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพอืให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ 

ขณะนนัๆ 

 การไม่ขายหรือไม่รับซือคนืหน่วยลงทนุตามคําสังทรัีบไว้หรือจะหยดุรับคาํสังซือหรือคําสงัขายคนืหน่วยลงทนุ 

(suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาํเนินการได้สูงสุดไม่เกิน : 1 วนัทําการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสํานกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสจุริต

และสมเหตุสมผลว่า จําเป็นต้องระงบัการซือขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสงัขายคืน

หน่วยลงทนุ (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตอุืนใดดงัตอ่ไปนี ซงึไม่เกินกว่ากรณีทีประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสงัซือหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสงัซือหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 

เนอืงจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนนั ๆ มีส่วนเกียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดงันี 

(1) การกระทําทีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่

ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทําทีเป็นการปฏิบตัิตามคําสงัเกยีวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอาํนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 
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2.อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนั

เนอืงมาจาก การทีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงนิกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทนุ

ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ทีเป็นหน่วยลงทุน และการ

เป็นผู้จดัการเงินทุนสญัญาซือขายล่วงหน้า ซงึให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนัทําการ 

3.อยู่ในระหว่างดําเนินการเพือเลิกกองทุนรวม ในกรณีทีปรากฏข้อเท็จจริงซึงบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชือ

โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิในชว่งระยะเวลา 5 วนัทําการ ซือขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคิดเป็นจํานวนเกินกวา่ 2 

ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด ทงันี กรณีทีเป็นกองทุนรวมทีมีกําหนดระยะเวลาการรับซือคืนหน่วยลงทุน

เป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึง

กองทนุรวมเปิดให้รับซือคืนหน่วยลงทนุเท่านนั 

ทงันี บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนงึ หากบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดย

สจุริตและสมเหตสุมผลว่าการเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่เนืองจากกองทุนรวมยงัคงมีทรัพย์สิน

คงเหลือ ทีมีคณุภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุทีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนนั 

 

10. การกําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :  

คํานวณของทกุสินวนัทําการและประกาศภายในวนัทําการถดัไป 

รายละเอยีดเพิมเติม :  

ในกรณีทีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยเรือง

การดําเนินการในกรณีทีมลูค่าหน่วยลงทนุหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง 

ในกรณีทไีด้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนืองจากมีเหตจุําเป็นและสมควรทีอยู่นอกเหนือการควบคมุ ของบริษัทจดัการ 

โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกียวกับราคาของทรัพย์สินทีกองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคํานวณหรือ

ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบตัิให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ทีเข้าถึงได้ง่ายและทวัถึง ภายในเวลาทผีู้ลงทุน

สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
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1. บริษทัจัดการ: 

ชอืบริษัทจัดการ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุแอสเซท พลสั จํากดั 

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

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

 

สิทธิ หน้าท ีและความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการมีสิทธิดังนี ทังนี ต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หนังสือเวียนหนังสือผ่อนผัน และหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ ทงัทีมีอยู่ในปัจจุบันและทีแก้ไขเพิมเติมในอนาคต 

(กฎหมาย ก.ล.ต.) 

1.1 ได้รับค่าตอบแทนในการจดัการโครงการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายหรือเงินตอบแทนอืนใดตามทรีะบไุว้ในโครงการ 

1.2 มอบหมายการจัดการในส่วนทีเกียวกับการลงทุน การปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน (back office) และงานอืนใดทีกฎหมาย 

ก.ล.ต. อนญุาตให้บริษัทจดัการมอบหมายให้บุคคลอืนกระทําการแทนได้ 

1.3 แต่งตงับุคคลใดๆ เพือมาปฏิบัติหน้าทีให้แก่กองทุน เช่น ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน 

ทปีรึกษาการลงทนุ ทีปรึกษากองทนุ ผู้ เชียวชาญ ผู้ ให้บริการด้านข้อมลู ข่าวสาร (Information Service Provider / Technical Advisor) 

เป็นต้น ทงัน ีตามทบีริษัทจดัการเห็นสมควร 

1.4 รับชําระหนีเพือกองทนุด้วยทรัพย์สินอืนแทนการชําระหนีด้วยเงนิสดตามตราสารแห่งหนี ตามทรีะบไุว้ในโครงการ 

1.5 ชําระค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน 

1.6 จดัสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงบั หรือหยุดการสังซือ-ขายคืนหรือสบัเปลียนหน่วยลงทุน หรือเลือนกําหนดการชําระคืน

ค่าขายหน่วยลงทนุ ทงัน ีตามทรีะบไุว้ในโครงการ 

1.7 กระทํานิติกรรมหรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึงบริษัทจดัการมีอาํนาจกระทําได้ภายในขอบเขตทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

1.8 สิทธิทีจะละเว้นไม่ปฏิบตัิตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมือบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้จดัการกองทนุมีเหตุอนัสมควรเชือได้

ว่ามติดงักล่าวไม่เป็นไปตาม ขดั หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ก.ล.ต. 

1.9 ปฏิบัติการอืน ๆ เพือให้บรรลุซึงวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต 

หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

2. หน้าทีและความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการมีหน้าทีและความรับผิดชอบดงันี ทงัน ีต้องเป็นไปตามและไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 

2.1 การจดัตงัเปลียนแปลง เพิมเติม จดทะเบียนกองทนุ และการเลิกกองทุน 

2.1.1 ยืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงาน

คณะกรรมการก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

2.1.2 ดําเนินการขอเพิมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลียนแปลงเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ต่อ

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2.1.3 แก้ไขเพิมเติมข้อมลูทีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิมจํานวนเงินทุนจดทะเบียน/การเพิมเงินทุนโครงการและการ

แก้ไขเพิมเติมจํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทุนให้แก่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัทไีด้แก้ไขเพิมเติมนนั 
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2.1.4 เปลียนแปลงหรือแก้ไขเพิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามหวัข้อ "วิธีการแก้ไขเพิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวม

หรือแก้ไขวิธีจดัการ" 

2.1.5 ดําเนินการเลิกกองทนุตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในหวัข้อ "การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม" 

2.1.6 จดัให้มีการชําระบญัชีตามหวัข้อ "การชําระบญัชีกองทนุรวมและวิธีการเฉลียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเมือเลิกโครงการ" 

2.2 การบริหารกองทนุ 

2.2.1 จดัการลงทนุโดยใช้ความสามารถเพือพิทกัษ์ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที โดยคํานึงและรักษาผลประโยชน์

สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และตงัอยู่บนหลกัแห่งความซือสตัย์สจุริตและความรอบคอบระมดัระวงั 

2.2.2 จดัการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการทีได้รับอนมุติั ตลอดจนข้อผกูพนัทีทําไว้กับผู้ถือหน่วยลงทนุ 

2.2.3 แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และนําทรัพย์สินของกองทุนไปฝากไว้กับผู้ดูแล

ผลประโยชน์ 

2.2.4 จดัให้ได้มาซงึผลประโยชน์ทีได้จากการนําทรพัย์สินของกองทนุไปลงทนุ 

2.2.5 สงัผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาค่าหลกัทรัพย์ 

2.2.6 จดัให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอืนใด ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจดัการของ

กองทนุตามทีกําหนดไว้ในหวัข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้สงัซอืหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม" 

2.2.7 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการหรือบริษัททีกองทุนถือหลกัทรัพย์อยู่ ในเรืองทอีาจส่งผลกระทบอย่างมี

นยัสําคญัต่อผลประโยชน์ของกองทนุรวม เพือรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

2.2.8 ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดําเนินการฟ้องร้อง บงัคับคดี หรือกระทําการอืนใดอันเกียวเนืองกบักฎหมาย เพือ

ประโยชน์ของกองทนุรวม 

2.2.9 พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามเงือนไขและวิธีการทีกําหนดไว้ในหวัข้อ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล" 

และ "กําหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" (ถ้ามี) 

2.2.10 ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในการดําเนินการตามข้อ "การรับชําระหนีเพือกองทนุรวมด้วยทรัพย์สินอืน" 

2.2.11 จดัให้มีการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุอย่างสมําเสมอและเปิดเผยผลการดําเนินงานตลอดจนข้อมลูอืนทเีกียวกับ

ความเป็นไปของกองทนุนนัในแต่ละช่วงเวลา 

2.3 การจดัทําบญัชี การรายงาน และการเปิดเผยข้อมลู 

2.3.1 จดัทํางบการเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบญัชี 

2.3.2 จดัทํารายงานทุกรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินเพือแสดงข้อมูลเกียวกับกองทุนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน และส่งรายงาน

ดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน

นบัตงัแต่วนัถัดจากวนัสินปีบญัชี หรือในกรณีของกองทุนรวมเปิด หากเลือกจดัทําและส่งรายงานตามปีปฏิทินให้ส่งรายงาน

ภายใน 4 เดือนนบัตงัแต่วนัถัดจากวนัสินปีปฏิทินรวมทงัจดัทํารายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน 

เพอืแสดงข้อมลูเกียวกบักองทนุของรอบระยะเวลา 6 เดือนนนั และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีชอือยู่ในทะเบียน

ผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือน นบัแต่วนัสินรอบระยะเวลา 6 เดือนดงักล่าว หรือเมือผู้

ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีเลือกจัดทําและส่งรายงานตามรอบปีบัญชี ให้บริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องจดัทําและส่งรายงาน

ดงักล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัสําหรับปีบญัชีนนั 

บริษัทจดัการจะจดัให้มรีายงานของรอบระยะเวลาล่าสดุไว้ ณ ทีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานทีติดต่อทกุแห่งของ

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน เพือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจดัสําเนาให้เมือผู้ ถือหน่วยลงทุน

ร้องขอ 
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2.3.3 จดัทํารายงานฐานะการลงทนุเพือกองทนุเป็นรายวนัและส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทกุวนัทําการนัน 

2.3.4 จดัทํารายงานการซอืขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือกองทนุเป็นรายวนัและส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทกุวนัทําการนนั 

2.3.5 คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน 

2.3.6 แจ้งการแก้ไขเพมิเติมจํานวนและมลูค่าหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทนุ ณ วนัทําการสดุท้ายของเดือน

ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันทําการที 7 ของเดือนถัดไป โดยจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุน

ดงักล่าวจะต้องได้รับการรับรองความถกูต้องโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

2.3.7 จดัทํารายงานโดยระบุชือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุในหรือมีไว้ซึงหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนทมีีมลูค่าเกินอตัราส่วน

การลงทุนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึงมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนมาเพมิเติม 

พร้อมทงัวนัทีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนมีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนทีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ทราบภายใน 3 วันทําการนับตังแต่วนัถัดจากวันทีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนนันมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด 

พร้อมทงัจดัทําสําเนาไว้ทีบริษัทจดัการเพอืให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

2.3.8 สําหรับกองทุนเปิดจดัทําหนังสือชีชวนใหม่ ให้เป็นปัจจุบันทุกรอบปีบญัชีและจดัส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 60 วันนบัตงัแต่วนัถดัจากวนัสินปีบญัชี 

2.3.9 ประกาศข้อมลู รายงาน รายละเอียด การดําเนินการต่างๆ ทีเกียวกบักองทนุ 

2.4 การขายและรับซือคืนหน่วยลงทนุและงานทะเบียนหน่วยลงทนุ 

2.4.1 จดัให้มีเอกสารทีเกียวข้องกบัการซือขายหน่วยลงทนุ ซงึมีลกัษณะเป็นไปตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด รวมทงัจดัให้มี

การแจกจ่ายข้อมลูทีเป็นสาระสําคญัเกียวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ และจัดเตรียมข้อมลูที

เป็นรายละเอียดของโครงการไว้เพือให้ผู้ลงทนุตรวจดหูรือร้องขอได้ 

2.4.2 ดําเนินการในการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

2.4.3 ขาย รับซอืคืน และจดัสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการทีระบใุนโครงการ 

2.4.4 จดัให้มีและเก็บรักษาไว้ซึงทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ในกรณีทีบริษัทจัดการมอบหมายให้ผู้อืนเป็นนายทะเบียน จะเก็บ

รักษาทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ ทีทําการของนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 

2.4.5 เปิดบญัชีกองทุนและจดัให้มีเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 2.4.6 ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล

ผลประโยชน์ในกรณีทีจะดําเนินการตามข้อ "การเลือนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ

ข้อ "การชําระค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน" 

2.4.7 ดําเนินการเพมิจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุทีรับซือคืนในวันทําการถัดจากวนัทํา

การซอืขายหน่วยลงทนุ 

2.5 การแต่งตงับุคคลอืน 

2.5.1 จดัให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ผู้สอบบญัชี ผู้ชําระบญัชีของกองทนุ ซึงมีคุณสมบตัิตามทีกฎหมาย 

ก.ล.ต.กําหนด 

2.5.2 แจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุนทีระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ

หน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ (ถ้ามี) ในกรณีทีนายทะเบียนหน่วยลงทนุลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่าฝืนข้อจํากดัการ

โอนหน่วยลงทนุทีระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้นาย

ทะเบียนหน่วยลงทนุเพิกถอนการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุนนัโดยไม่ชกัช้า 

2.5.3 แจ้งหรือขอความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกียวกบัการแต่งตงัหรือเปลียนแปลงบคุคลหรือนิติบุคคล

ทเีกียวข้องกบัการจดัการกองทนุรวม 
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2.6 การดําเนินการอืนๆ 

2.6.1 ดําเนินการอืนใดเพอืให้เป็นไปตามโครงการและข้อกําหนดของกฎหมาย ก.ล.ต. 

สิทธิของบริษัทจดัการ 

1. รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และ

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และหรือเงินตอบแทนอืนใด ตามอตัราทกีําหนดไว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บ

จากผู้สงัซอื หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทุนรวม” 

2. สงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการจองซือหรือสงัซือหรือสงัขายหรือหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ใน

โครงการ 

3. สงวนสิทธิทีจะเลือนกําหนดการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุตามทีระบไุว้ในโครงการ 

4. สงวนสิทธิทีจะรับชําระหนีเพือกองทุนด้วยทรัพย์สินอืนทไีม่ใช่หลกัประกนัแทนการชาํระหนีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนีที

ระบไุว้ในโครงการ 

5. สงวนสิทธิทีจะชําระค่ารับซอืคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงินได้ 

หน้าทีและความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

การจดัตงัและจดทะเบียนกองทุน การเปลียนแปลงและแก้ไขเพิมเติมรายละเอียดโครงการ 

1. ยืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วนัทําการนบัตงัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชน 

2. ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ในกรณีทีหลกัฐาน

ดงักล่าวสญูหาย 

3. ดําเนินการจดทะเบียนเพิมจํานวนเงินทุนของกองทนุตามวิธีการทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

4. แจ้งการแก้ไขเพิมเติมข้อมูลทีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิมจํานวนเงินทุนและการแก้ไขเพมิเติมจํานวนและมูลค่า

หน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนบัตังแต่วนัทีได้แก้ไข

เพมิเติมนนั 

5. เปลียนแปลงหรือแก้ไขเพิมเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีการจดัการกองทุนภายใต้หวัข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการ

กองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

6. จัดทําหนังสือชีชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพือแสดงข้อมูลเกียวกับกองทุน ณ วันสินปีบัญชีและส่งให้แก่สํานักงาน

คณะกรรมการก.ล.ต.ภายใน 60 วันนบัแต่วนัสินบญัชีนนั ยกเว้นกองทุนรวมเปิดทีมีการขายหน่วยลงทุนเพียงครังเดียวและรับ

ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสงัล่วงหน้าซงึระบเุวลาไว้แน่นอน (auto redemption) ไม่ต้องจดัทําหนงัสือชีชวนใหม่ทกุรอบปีบญัช ี

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

8. ดําเนินการเลิกกองทนุตามหวัข้อ “การเลิกโครงการ” 

9. จัดให้มีการชําระบัญชีตามหัวข้อ “การชําระบัญชีของกองทุนรวมและวิธีการคืนเงินเฉลียให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเมือเลิก

โครงการ” 

การบริหารกองทุน 

1. จดัการกองทนุให้เป็นไปตามทีระบไุว้ในโครงการทีได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผูกพนัระหว่างบริษัทจดัการและผู้ถือหน่วยลงทนุ 

2. นําเงินของกองทุนไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือหาดอกผลโดยวิธีอืนและซอื ขาย ซือลด ขายลด ไถ่ถอน จําหน่าย 

สงัโอน รับโอน เปลียนแปลงเพิมเติมหลกัทรัพย์ หรือฝาก ถอนทรัพย์สินทีลงทุนไว้นนั โดยลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ

กฎหมาย วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ ทงัน ีโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั 
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3. จดัให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทนุไว้กบัผู้ดูแลผลประโยชน์ 

4. สงัผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาค่าหลกัทรัพย์ 

5. จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอืนใดให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน และกองทุนให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการจดัการกองทุนตามทีกําหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้ สงัซือ หรือผู้ถือ

หน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

6. เบิกจ่ายเงินของกองทนุสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทนุภายใต้หวัข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บ

จากผู้สงัซอืหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

7. เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจการทีกองทุนถือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนอยู่เท่าทีจําเป็นเพือรักษาประโยชน์

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

8. ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทนุ ดําเนินการให้มีการฟ้องร้องบงัคบัคดี หรือฟอ้งร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย 

ทงัน ีเพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

9. ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการดําเนินการตามข้อ “การรับชําระหนีเพอืกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอืน” 

การจดัทําบญัชี และการรายงาน 

1. จดัทําบญัชี แสดงการลงทนุของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน 

2. จดัทํารายงานฐานะการลงทุนของกองทนุเป็นรายวนั และจดัส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทกุสินวนัทําการนนั 

3. จดัทํารายงานการซือขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในทุกสินวนัทําการนนั 

4. คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ตามทีกําหนดในหัวข้อ 

“วิธีการคํานวณกําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ” 

5. จดัทําและจดัส่งรายงานตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

การขายและรับซือคืนหน่วยลงทนุและงานทะเบียนหน่วยลงทนุ 

1. จดัให้มีใบจองซอืหน่วยลงทุน ใบคําสงัซือหน่วยลงทุน หรือใบคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน ซงึมีลกัษณะเป็นไปตามทีกฎหมาย 

ก.ล.ต. กําหนด 

2. ขายและรับซือคืนหน่วยลงทนุตามวิธีทีระบใุนโครงการและหนงัสือชีชวน 

3. จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการทีกําหนดไว้ในข้อ “การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สังซือหน่วยลงทุน” และ “การจัดสรรเงิน

ให้แก่ผู้สงัขายคืนหน่วยลงทุน” 

4. ดําเนินการจัดสรรจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนทีจะรับซือคืนจากผู้ ถือหน่วยลงทุนตามส่วนตามหัวข้อ “การเลือน

กําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทนุตามคําสงัซอืหรือ

คําสงัขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การชําระค่ารับซอืคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน” 

5. ดําเนินการยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุทีรับซือคืนซงึได้รับการจดัสรรเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนแล้วในวนัทําการถดัจากวนัที

บริษัทจดัการทําการซอืขายหน่วยลงทุนจํานวนนนั 

6. จดัให้มีและเก็บรักษาไว้ซึงทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

7. เปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือหรือสังซอืหน่วยลงทุน 

8. จดัให้มีรายงานข้อมลูของกองทุนตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

9. ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในกรณีทีจะดําเนินการตาม “การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทนุตามคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ” 
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การแต่งตงับุคคลอืน 

1. จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ซึงมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและ

แต่งตังผู้ ดูแลผลประโยชน์อืนตามเงือนไขการเปลียนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ ทังนี โดยได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

2. แต่งตงัตวัแทนภายใต้หลกัเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

3. แต่งตงัผู้สอบบญัชีของกองทนุทีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้ความ

เห็นชอบผู้สอบบญัชี 

4. แต่งตงัหรือดําเนินการเป็นนายทะเบียนเองตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

5. แต่งตงัผู้ชาํระบญัชีของกองทนุเมือยตุิหรือเลิกกองทนุ 

6. แต่งตงัหรือถอดถอนทีปรึกษา 

การปฏิบติังานหรือการดําเนินการอืน ๆ ตามสิทธิและหน้าทีอนืใดตามทกีฎหมายกําหนด 

1. กระทํานิติกรรมหรือสญัญาใด ๆ ในนามของกองทนุ ซึงบริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย 

2. ปฏิบตัิการอืน ๆ เพือให้บรรลซุึงวตัถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต 

หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทงัน ีจะต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 

3. ปฏิบตัิตามสิทธิและหน้าทีอืนใดตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าทีปฏิบตัิตามข้อผูกพนั โครงการจดัการกองทนุ กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสังทอีอกโดยอาศยัอํานาจตลาดหลกัทรัพย์แห่งกฎหมายดงักล่าว ทังนีในกรณีทีข้อกําหนดในข้อ

ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังดังกล่าว หากบริษัท

จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสงันัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติให้

เป็นไปตามข้อผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว 

 

เงอืนไขการเปลียนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีทีมีการเปลียนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสงัของสํานักงาน หรือโดยเหตุอืนใดตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องดําเนินการตามทีจําเป็นเพอืให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่

เข้าทําหน้าทตี่อไปได้ซึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่ 

 

2. ผู้ ดูแลผลประโยชน์ : 

ชอื : ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

ทีอยู่ : เลขที 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

 

สิทธิ หน้าท ีและความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

1.  ได้ค่าตอบแทนจากกองทนุสําหรับการทําหน้าทีเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์ 

2.  บอกเลิกสญัญาแต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในสญัญาดงักล่าว 
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หน้าทีของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

1. ดูแลให้บริษัทจดัการปฏิบัติตามหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุน

ของกองทนุกบับริษัทจดัการโดยเคร่งครัด 

2. รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ของกองทุนทีบริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้ว

ตามทีกําหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 

และราคาหน่วยลงทนุ” 

3. รับรองความถูกต้องในการแจ้งแก้ไขเพิมเติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทุน ณ วันทํา

การสดุท้ายของแต่ละเดือนต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทกุเดือนภายในวนัทําการทีเจ็ดของเดือนถดัไป 

4. จ่ายเงนิเป็นยอดรวมเพือคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามคําสงัของผู้ชาํระบญัชี 

5. โอนเงินค่าขายหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเพือเข้าบญัชีกองทนุ ตามคําสงัของบริษัทจดัการ 

6. แจ้งให้บริษัทจัดการทราบหากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ คําสัง หรือข้อบังคบัอนืใดทีออกตาม

กฎหมายก.ล.ต. 

7. ดําเนินการฟ้องร้องบงัคับคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าทีของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจาก

บริษัทจดัการ ทงัน ีเพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทงัปวง หรือเมอืได้รับคําสงัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8. ให้ความเห็นชอบในกรณีทีบริษัทจดัการจะดําเนินการตามหวัข้อ “การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้

ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือมไม่รับซือคนืหน่วยลงทนุตามคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ” หรือ “การรับชําระ

หนเีพอืกองทุนด้วยทรัพย์สินอืน” 

9. รับรองผลการนบัมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามทีได้รับเอกสารหลกัฐานเกียวกับการขอมติและการนบัมติจากบริษัทจดัการ 

ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนหน่วยลงทุนทงัหมดของผู้ ถือหน่วย

ลงทุนซงึเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจํานวนหน่วยลงทุนทงัหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึงส่งหนงัสือ

แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แก้ไขเพิมเติมโครงการ และปรากฎว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 

55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ของจํานวนหน่วยลงทนุทงัหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซงึเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หรือของจํานวนหน่วยลงทนุทังหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซงึส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

10. รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนและดูแลตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และในพระราชบัญญัติฉบับแก้ไข ในกรณีทีผู้ ชําระบัญชี

กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายงานให้

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้โดยไม่ชกัช้า 

11. ดําเนินการรับหรือจ่ายเงนิจากบญัชีของกองทนุ ตามคําสงัเป็นลายลกัษณ์อกัษรของบริษัทจดัการ 

12. ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องอนุญาตให้บริษัทจัดการ หรือผู้สอบบัญชีของกองทุนทําการตรวจสอบบัญชีหลกัทรัพย์ บัญชี

กองทุน และเอกสารหลกัฐานอืนของกองทุนได้ภายในเวลาทําการปกติของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจดัการจะบอกกล่าว

ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนัทําการ 

13. ในกรณีทีผู้สอบบัญชีของกองทุน หรือผู้สอบบัญชีของผู้ ดูแลผลประโยชน์ หรือผู้ สอบบัญชีอิสระ หรือผู้ ชําระบัญชีของ

กองทุน หรือหน่วยงานผู้มีอํานาจควบคุมผู้ดูแลผลประโยชน์ขอคําชีแจง ไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตามเกียวกับ

การกระทําการใด ๆ ทีมีผลกระทบต่อบญัชีหลกัทรัพย์ หรือบญัชีของกองทนุ หรือเรืองอนืใดเกียวกบักองทนุ ผู้ดแูลผลประโยชน์

ต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบโดยทนัทีและจะต้องทํารายงานเกียวกับคําขอดงักล่าวพร้อมรายงานขนัตอนการปฏิบตัิทีผู้ดูแล

ผลประโยชน์ได้กระทําไปแล้ว หรือทีจะกระทําต่อไปให้บริษัทจดัการทราบโดยไม่ชกัช้า 

14. หน้าทอีนืใดทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 
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หน้าทีในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน 

1. รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบุคคลอืนใดทีผู้ดูแลผลประโยชน์ดูแลรักษาอยู่จนกว่าจะเลิกกองทุนหรือสินสุดการทําหน้าที

ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทงัดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามทีระบไุว้

ในโครงการและในหนงัสือชีชวนของกองทุนโดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภัยทีผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทศูนย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนญุาตหรือตกลงเป็นอย่างอืน และหากมี

การเปลียนแปลงสถานทีเก็บรักษาทรัพย์สิน ต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบทนัที 

2. ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทนุ เพอืผลประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ถือหุ้น การรับเงิน

ปันผล การรับดอกเบียและหรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อืนใดทีกองทนุพึงจะได้รับ รวมทังดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตาม

สิทธินนัๆ ตามคําสงัของบริษัทจัดการ รวมทงัแจ้งให้บริษัทจดัการทราบในกรณีทีมีความจําเป็นทีต้องป้องกันการเสียสิทธิทีมี

อยู่หรือเกียวข้องกบัหลกัทรัพย์นนัๆ 

 

หน้าทีเกียวกบัการดําเนินการเกียวกบัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินทีกองทนุลงทุน 

1.  ส่งมอบ รับมอบ สงัซือตามสิทธิจําหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาหลักทรัพย์

ตามคําสงัของบริษัทจดัการ โดยตรวจสอบความสมบรูณ์ความถกูต้องครบถ้วนของหลกัทรัพย์และทรัพย์สินก่อนดําเนินการ 

2.  จดัทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือส่งทางสืออเิล็กทรอนิกส์อนืใดทีได้ตกลงร่วมกนั ส่งให้บริษัทจดัการ 

ก. รายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทนุเป็นรายวนั 

ข. รายงานรายละเอียดการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนทีรับฝากไว้ 

ค. จดัทําบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุรวมทีรับฝากไว้ 

ง. รายงานเกียวกบัเงินลงทุนของกองทนุแยกตามประเภทของหลกัทรัพย์ และตามสถานภาพของหลกัทรัพย์พร้อมทัง 

คํานวณดอกเบียค้างรับ (ถ้ามี) เป็นรายวนั 

จ. รายงานเจ้าหนีซือหลกัทรัพย์และลกูหนีค่าขายหลกัทรัพย์เป็นรายวนั 

ฉ. รายงานอืน ๆ ทีเกียวกบับญัชีหลกัทรัพย์และบญัชีเงินฝากตามทีตกลงร่วมกนั 

3.  รายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าทีตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทังนี ภายใน 5 วันนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง

เหตกุารณ์ดงักล่าว 

ความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายในการรับฝากทรัพย์สิน ซึงพิสจูน์ได้ชดัเจนว่าเกิดขึนจากการกระทําหรืองดเว้น

กระทําการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของผู้ดูแลผลประโยชน์พนักงาน ลกูจ้าง บริวาร หรือบุคคลใดทีทํางานให้แก่ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

และตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซงึรวมถึงหน้าทีดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

และเมือมีการเปลียนแปลงผู้ ดูแลผลประโยชน์ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีดําเนินการตามทีจําเป็นเพือให้ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าทีต่อไปได้ซึงการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชือในหนังสือเพือรับรอง

ความถกูต้องและครบถ้วนของสิงทีส่งมอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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ในกรณีทีผู้ดแูลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบติัหน้าทีในการดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทงัปวงได้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอนัเป็นการขดักับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานัน

จะเป็นไปเพือประโยชน์ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อืน เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าทีเป็น

ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะทีเป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง

เพยีงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุทีได้ทราบข้อมลูดงักล่าวมิได้แสดงการคดัค้าน 

ในกรณีทีการดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติให้ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามทีจําเป็นเพอืขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุได้ 

เงอืนไขการเปลียนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงือนไขดงัต่อไปนี ทงันีโดยได้รับอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก่อน 

(1) เมอืบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาจดัตงัผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีก

ฝ่ายหนึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

(2) ในกรณีทีบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ

บริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาจดัตงัผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกีฝ่ายหนึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่

น้อยกว่า 30 วนั 

(3) ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอืนใด และ

บริษัทจดัการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทงัสองฝ่ายไม่สามารถตกลงทีจะแก้ไขเปลียนแปลงสญัญาให้สอดคล้องกบักฎหมายหรือ

ประกาศดังกล่าว ทังนีเนืองจากการเปลียนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิมภาระหน้าทีแก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์และผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าทีดงักล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจดัตังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก

กล่าวให้บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วนั 

(4) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทนุที

ขายได้แล้วทงัหมดของโครงการเรียกร้องให้มีการเปลียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(5) ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมลูต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอืนทีเกียวข้องกับกองทนุไปเปิดเผย 

หรือใช้ในทางทีก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการ

สามารถบอกเลิกสญัญาจดัตงัผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทงัน ีการบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ไม่น้อยกว่า 15 วนั 

(6) ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรืองคุณสมบัติของผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที

บริษัทจดัการตรวจพบเองหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. จะสงัการเป็นอย่างอืน และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 

วัน นับแต่วันทีได้แก้ไขเสร็จสิน หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด บริษัทจัดการจะขอ

อนุญาตเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข 

เมอืได้รับอนญุาตแล้วบริษัทจดัการจะแต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์อืนแทนโดยพลนั 
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ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนทีไม่เข้าข้อยกเว้นให้

กระทําได้หากเป็นกรณีทีมีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา

แต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 

 

สถานทีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ทอียู่ : ฝ่ายบริการธุรกจิหลกัทรัพย์ (ธล.) ชนั 19  

สํานกังานเลขที 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ  แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140  

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

และ/หรือทีบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  และ/หรือทธีนาคารแห่งประเทศไทย  

 

3. นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : 

ชอื : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุแอสเซท พลสั จํากัด 

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

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

หรือบุคคลอืนทีได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะ กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

4. ผู้จัดจาํหน่าย : - 

 

5. ผู้ ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

 

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

 

7. ทปีรึกษาการลงทุน : - 

 

8. ทปีรึกษากองทุน : - 

 

9. ผู้ประกัน : - 

 

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทนุ (Outsource) : - 

 

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

 

12. Prime Broker : - 
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13. สทิธิ หน้าท ีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน: 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการมีข้อผูกพนัทีจะต้องรับซอืคืนหน่วยลงทุนจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ เมือผู้ ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่

บริษัทจดัการผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวนัทําการรับซือคืนตามราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ซึง

คํานวณตามหวัข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และ

ราคาหน่วยลงทุน” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีทีบริษัทจดัการดําเนินการ ตามทีกําหนดไว้ใน

หวัข้อ “การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไมข่ายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน

ตามคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ” 

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนัน ผู้ ถือหน่วยมึภาระผูกพันทีจะต้องปฏิบัติตาม

เงือนไขและวิธีการทีกําหนดไว้ในกฏหมายภาษีอากร ในกรณีทีการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม

เงือนไขทกํีาหนดไว้ในกฏหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทนุมีหน้าทต้ีองเสียภาษีเพมิเติมตามทีกําหนดไว้ในกฏหมายภาษีอากรด้วย 

สิทธิในการรับเงนิปันผล :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิในการรับเงินปันผลตามทีระบุไว้ในหัวข้อ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล" และ"การกําหนดเวลา และวิธีการ

จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ในกรณีดงัต่อไปนี 

(ก) การโอนหน่วยลงทนุให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ข) การโอนหน่วยลงทนุตามคําสงัศาล หรือโดยผลของกฎหมาย 

(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กบัทายาท หรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม 

(ง) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอืนๆ ทีบริษัทจดัการเห็นสมควรและอนมุตัิให้โอนได้ 

(2) วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

(ก) ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายืนคําขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองทีตวัแทนหรือสํานกังานนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณี

ทผีู้ รับโอนไมไ่ด้เป็นผู้ใช้บริการกองทนุกับบริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน

และยืนต่อตวัแทนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ต่อการโอน1 ครัง ณ วนัทียืนคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

(ค) หลังจากทีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนแล้ว ตัวแทนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ

ใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีพร้อมหลกัฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลกัฐาน 

(ง) การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบนัทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยนัการ

โอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนัทีตวัแทนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอโอน

หน่วยลงทนุ 

(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดําเนินการเป็นอย่างอืนในกรณีพิเศษเพือประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน

เป็นหลกั ตามทบีริษัทจดัการเห็นสมควร ทงัน ีภายใต้เงือนไขทีระบใุนข้อ “การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” 

ทงัน ีสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึนต่อเมือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมลูในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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ข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ทีจะไม่เสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ทีมีหนังสือเดินทาง

ประเทศสหรัฐหรือผู้ทีมีถินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ

บคุคลดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซงึจดัให้มีขึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิทีจะ

ปฏิเสธหรือระงบัการสงัซือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนที เป็นบุคคล

อเมริกนั (US person) ดงัทกีล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

 

สิทธิในการลงมติเพือแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพือทําการแก้ไขเพิมเตมิโครงการหรือวิธีจดัการ โดยบริษัทจดัการจะทําการแก้ไขเพิมเติมโครงการ

และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการต่อเมือได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษของ

จํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุน

ทงัหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนตามทีบริษัทจดัการ

กําหนด ทงันี เป็นไปภายใต้หวัข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ทีเป็นเจ้าของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชอืผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) ต้อง

ไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนทีเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด เว้นแต่เป็นกรณี กองทนุรวมที

มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่ 

 

สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมือเลิกโครงการ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิทีจะได้ รับเงินคืนเมือโครงการสินสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ ชําระบัญชีทีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชําระบญัชี โดยจะได้ดําเนินการให้มีการจําหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ชําระภาระหนีสิน

และแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการทีระบุไว้ในหัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลียคืนเงิน

ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุเมือเลิกโครงการ” 

 

สิทธิประโยชน์อืนๆ : 

1.  สิทธิในการได้รับชําระค่าซือหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิได้รับชาํระค่าซือคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงินได้ในกรณีทีกองทุนไม่สามารถ

ชําระค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้ตามทีกําหนดไว้ภายใต้หวัข้อ “การชําระค่าซอืหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์

หรือทรัพย์สินอนืแทนเงิน” 

2.  สิทธิในการเปลียนแปลงข้อมลูในบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนทีประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลียนแปลงข้อมลูทีได้แจ้งไว้เมือเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน ต้องกรอกใบคําขอแก้ไข

เปลียนแปลงข้อมลู และยืนให้แก่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนเพือแก้ไขข้อมลูโดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องยืนเอกสารประกอบ 

(ถ้ามี) เพอืให้นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขข้อมลูในบญัชีผู้ถือหน่วยลงทนุต่อไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอม

ทจีะปฏิบตัิตามเงือนไขทีกําหนดในใบคําขอเปลียนแปลงข้อมลู 
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3. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย ทงันี นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจํานํา

ให้แก่ผู้ รับจํานําทเีป็นสถาบนัการเงินเท่านนั 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความรับผิดจํากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทนุทียงัส่งใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 

การทีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่า

ผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวยอมรับทีจะผูกพนัตามข้อกําหนดในข้อผกูพนัซึงลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทีได้รับการแต่งตงัจาก

บริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน

ของกองทนุรวมทีตนถือ ทงันี ในกรณีทมีีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทนุชนิดนนัๆ ด้วย 

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : 

- ใบหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

 

เงอืนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

14.1. เมอืบริษัทจดัการได้รับใบคําขอเปิดบญัชี และใบคําสงัซือหน่วยลงทุนของกองทนุพร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบตามที

กําหนดแล้วบริษัทจดัการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบญัชี และหรือสําเนาใบคําสงัซอืหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซอืหน่วยลงทนุหรือ

ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานในการเปิดบญัชี และการซือหน่วยลงทนุ 

14.2. บริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้ เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชี 

14.3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชอืผู้จองซือหรือผู้สงัซอืหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมือบริษัทจดัการได้รับชําระค่า

ซือหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซือหรือผู้สงัซือหน่วยลงทุนนนัได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และ

ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทนุสงัขายคืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนจะบนัทึกการรับซือคนืหน่วยลงทนุ ต่อเมือนายทะเบียนได้ทําการ

จดัสรรเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุแล้ว 

14.4. บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทนุทกุครังที มีการขาย

หรือรับซอืคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีทีเป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครังแรก บริษัทจดัการ

โดยนายทะเบียนจะดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือภายใน 15 วนั ทําการ นบัตงัแต่วนัสินสุด

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก และในกรณีทีบริษัทจดัการขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอ

ขายครังแรกบริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 

วันทําการนบัตงัแต่วนัทําการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ 

14.5  บริษัทจดัการจะออกและจดัส่งใบยืนยันการถือหน่วยลงทุน อย่างน้อยทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ณ วนัทําการสุดท้าย

ของเดือนมิถุนายนและธันวาคม ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย ภายใน 15 วันนับจากวันดังกล่าว เพือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

ตรวจสอบความถกูต้องของจํานวนหน่วยลงทนุและมลูค่าหน่วยลงทุนทีได้ทําการซอืขายหน่วยลงทนุ 
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14.6  บริษัทจดัการจะถือว่าข้อมลูในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมลูทีถูกต้องทีสดุ ดงันนั หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ 

ในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องทําการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 

วันทําการนบั ตงัแต่วนัทีได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ มิฉะนนั บริษัทจดัการจะถือว่าข้อมลูดงักล่าวถกูต้อง 

14.7. บริษัทจดัการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุน ให้กับผู้ถือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอให้บริษัทจดัการ

ออกใบหน่วยลงทุน เพือนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชือจากสถาบนัการเงิน หรือกรณีพิเศษอืนๆ ทงันี ในการออกใบ

หน่วยลงทนุทกุกรณีจะกระทําเมือบริษัทจดัการเห็นสมควรเท่านนั โดยมีขนัตอนดงันี 

1. ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ ซงึขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

2.ยืนใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุแก่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

3.นายทะเบียนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามจํานวน

หน่วยลงทุนทีผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอมากกว่า

จํานวนหน่วยลงทุนทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุน

ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าทีปรากฎอยู่ในรายการทีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

4. ใบหน่วยลงทนุทีบริษัทจดัการออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ซึงจะระบุ

ชือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีลายมือชือกรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผกูพนับริษัทจดัการและประทบัตราสําคัญ หรือลายมือชือนาย

ทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือ ใช้เครืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอืนใดตามทีกฎหมาย ก.ล.ต.จะอนญุาตให้ทําได้จึงจะถือว่าใบหน่วย

ลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัทําหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ เพือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้

อ้างองิต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอืนได้ 

ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทนุจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุบริษัทจดัการกองทนุรวมต้องจดัทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

 

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน:  

บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามเงือนไขทีกําหนดในข้อ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล" โดยจะดําเนินการเกียวกับ

การจ่ายเงินปันผล ดงัน ี

1. บริษัทจดัการจะปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและคํานวณกําไรสทุธิต่อหน่วยและเงินปันผลต่อหน่วยโดยถือจํานวนหน่วยลงทุน

ตามทะเบียนกองทนุของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวนัปิดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ โดยบริษัทจดัการจะ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีชอืปรากฏอยู่ในทะเบียนกองทุนของนายทะเบียน ณ วนัเวลาดงักล่าวเท่านัน 

2. บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพือการจ่ายเงินปันผล และอตัราเงินปันผลต่อ

หน่วยลงทนุผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและส่งหนงัสือแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทนุทีมีชอือยู่ในทะเบียน

ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ 

3. บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีระบุไว้ในคําขอเปิดบญัชีภายใน 10 วนัทําการนับ

จากวนัปิดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุ 
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16. วิธีการชําระเงนิหรือทรัพย์สินอนืให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ: 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอืนแทน บริษัทจดัการจะกําหนดขนัตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

เป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอนืแทนเงิน โดยขนัตอนทีกําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมทุกราย 

การชําระเงนิหรือทรัพยสิ์นอนืให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุทีปรากฏชอืตามทะเบียน

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีกําหนดเท่านนั 

 

17. การจัดทาํทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน: 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทีออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอืน รวมทงัการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใดๆ 

แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีปรากฏรายชือในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพนัหรือตามกฎหมาย

แล้ว ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอาํนาจหน้าทีแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเสนอขายต่อผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสงู ตามทีกําหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เว้นแต่

เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย

ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามทีกําหนด ในโครงการจดัการกองทนุรวม 

เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจาํนําหน่วยลงทนุ ดงัน ี

1. หน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวม

หุ้ นระยะยาวทีจดัตงัขึนก่อนวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือการเลียงชีพ  

3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทนุ 

ข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทนุ และข้อจาํกดัในการใช้สทิธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทุนรวม บริษัทจดัการ

กองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทนุรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน

ชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่ 

หลกัเกณฑ์และวิธกีารในการขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดทีโครงการจดัการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการ

กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนทีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนทังปวงเห็นชอบให้

ดําเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุทีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินนัเสียไป  
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ในกรณีทีเป็นการขอมติเพือแก้ไขข้อผูกพนัในเรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัสําคญั ต้องได้รับมติพิเศษ

ของผู้ ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนหน่วยลงทุนทงัหมดของผู้ถือ

หน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึงส่ง

หนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่ กรณีทีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุน

นอกจากจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกียวกับการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุทีกําหนดไว้ในข้อผูกพนั หรือทีกําหนดไว้ใน

มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีกําหนดในประกาศนีแล้ว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิมเติมดงัต่อไปนีด้วย 

(1) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่

เท่ากนั ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดทีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ

พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ

จํานวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดทีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

วิธีการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพนั : 

การแก้ไขเพมิเติมส่วนใดส่วนหนึงของข้อผกูพนัทีเป็นไปตามวิธีการทีกําหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระสําคญัทีเป็นไปตามและ

ไม่ขดัหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ทีออกโดยอาศยัอํานาจของ

กฎหมายดงักล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพนัส่วนทีแก้ไขเพิมเติมนนัมีผลผกูพนัคู่สญัญา 

การแก้ไขเพิมเติมข้อผกูพนัในเรืองทกีระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญัต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ทงัน ีเรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ให้รวมถึง 

(ก) ข้อกําหนดเกียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

(ข) ข้อกําหนดเกียวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ ที ทน. 19/2554 

(ค) ข้อกําหนดเกียวกบัการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอนื  

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

ประกนั และข้อกําหนดเกียวกบัการแก้ไขเพิมเติมสญัญาประกนัในเรืองใด ๆ อนัมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน์ 

(จ) เรืองทผีู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัสําคญั 

การแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง

ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิมเติมข้อผกูพันให้มีสาระสําคญัสอดคล้องกับโครงการจดัการกองทนุรวมทีแก้ไขเพิมเติมโดยได้รับมติโดย

เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน แล้วแต่กรณี หรือ 

(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิมเติมข้อผกูพนันนัเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 

การแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพนัไม่ว่ากรณีใดต้องกระทําเป็นหนงัสือลงลายมือชือโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทจดัการ

กองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทงัประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)  

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ทีทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพือให้ผู้ ถือหน่วย

ลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทังจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันพร้อมทงัเหตุผลและความจําเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

พร้อมกบัการส่งรายงานประจําปีของกองทนุรวม 
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18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่ม ี

 
19. การเลกิกองทนุรวม: 

เงอืนไขในการเลิกกองทนุ : 

19.1 หากปรากฏว่ากองทนุเปิดใดมีมลูค่าหน่วยลงทนุหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดงันี 

(1) จํานวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวนัทาํการใด 

(2) กรณีทีมีการขายคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึงดงัน ี

 (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด  

 (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวน

เกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด ทงันี กรณีทีเป็นกองทุนรวมทีมีกําหนดระยะเวลาการรับซอื

คืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา

เดียวกัน ซงึกองทนุรวมเปิดให้รับซือคืนหน่วยลงทุนเท่านนั 

 ความใน (2) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมทีบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและ

สมเหตสุมผลว่าการเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุทีเหลืออยู่เนืองจากกองทนุรวมยงัคงมีทรัพย์สินคงเหลือ

ทมีีคณุภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุทีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนัน 

(3) กรณีทีปรากฏข้อเท็จจริงซงึบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้วมีความเชือโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่าจะมีการขายคืน

หน่วยลงทนุตาม (2) และการเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  

 ความในวรรคหนึง (2) และ (3) มใิห้นํามาใช้บงัคบักับกองทนุรวมดงัต่อไปนี 

 (ก) กองทุนรวมตลาดเงิน 

 (ข) กองทนุรวมดชัน ี

 (ค) กองทนุรวมอีทีเอฟ 

 (ง) กองทุนรวมหน่วยลงทนุ 

 (จ) กองทนุรวมฟีดเดอร์ 

(4) มลูค่าหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทงัหมดโดยคํานวณตามมลูค่าทีตราไว้ของหนว่ยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ 50 ล้านบาทใน

วันทําการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนนั  

19.2 เมือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สงัให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีทีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา

การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตามหน้าทีของตน 

19.3 เมอืได้รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนหน่วยลงทนุ

ทงัหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ถือ

หน่วยลงทนุซงึส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

19.4 สํานกังานจะเพิกถอนการอนุมตัิให้จดัตังและจดัการกองทุนรวม ในกรณีทีมีเหตุอนัควรสงสยัว่าอาจมีการจดัตังกองทุน

รวมเพือผู้ ลงทุนทัวไปเพือการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพือเป็น

เครืองมือในการบริหารจดัการทรัพย์สินหรือธุรกจิของบุคคลหรือกลุ่มบคุคลใด และสํานกังานได้ดําเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการ

กองทุนรวมหรือบุคคลทีเกียวข้องทําการชีแจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึงในกรณีทีไม่มีการชีแจง หรือชีแจง

แล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทําให้เชือได้ว่าการจัดตงักองทุนรวมเป็นการจดัตังกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทวัไปอย่างแท้จริง และ
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สํานกังานสังให้บริษัทจดัการกองทนุรวมทําการแก้ไข หรือดําเนินการใดๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ

ตามทสํีานกังานสงัได้ หรือดําเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทําให้กองทุนรวมเป็นกองทนุรวมเพือผู้ลงทนุทวัไปอย่างแท้จริง 

การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เมือเลิกกองทุนรวม : 

1. ในกรณีการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเพราะเหตตุามข้อ 19.1 บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนีเพือเลิกกองทนุเปิด

ดงักล่าว เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน 

 

1. ยตุิการรับคําสงัซอืและคําสงัขายคืนหน่วยตงัแต่วนัทีเกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ 

2. แจ้งให้ผู้ทีเกียวข้องทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัทีเกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ โดยวิธีการดงันี 

 2.1 แจ้งผู้ถือหน่วยทีมีชอือยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ทีมีหลกัฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้  

 2.2 แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดแูลผลประโยชน์  

 2.3 แจ้งสํานกังานผ่านระบบทีจดัไว้บนเว็บไซต์ของสํานกังาน 

3. จําหน่ายทรัพย์สินทีเหลืออยู่ของกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัทีเกิดเหตุให้เลิกกองทุนเพือรวบรวมเงิน

เท่าทีสามารถกระทําได้เพือชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ ถือหน่วยโดยอตัโนมตัิ  

4. ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสดัส่วนจํานวนเงนิทีรวบรวมได้ตามข้อ 3 ให้ผู้ ถือหน่วยภายใน 10 วนัทําการนบัแต่วนัทีเกิดเหตใุห้

เลิกกองทุน และเมอืได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนนั  

ในกรณีทีมลูค่าหน่วยลงทนุทีขายได้แล้วทงัหมดโดยคํานวณตามมลูค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดใดลดลงเหลือ

น้อยกว่า 50 ล้านบาทในวนัทําการใด หากบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนนับริษัทจดัการจะดําเนินการ ตาม 1 ถึง 4 

2. ในกรณีการเลิกโครงการจดัการกองทุนรวมเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอืนทีทราบกําหนดการเลิก

ล่วงหน้าการเลิกโครงการเนืองจากครบกําหนดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี เว้นแต่สํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน 

การดาํเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 

2.1 แจ้งให้ผู้ทีเกียวข้องทราบ 

2.1.1 แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

2.1.2 แจ้งสํานกังานผ่านระบบทจีดัไว้บนเว็บไซต์ของสํานกังาน 

2.1.3 แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ในกรณีทหีน่วยของกองทนุนนัเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

≥ 5 วนัทําการ 

ก่อนวนัเลิกกองทนุ 

2.2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทนุทวัไปทราบเรืองดงักล่าว  ≥ 5 วนัทําการ 

ก่อนวนัเลิกกองทนุ 

2.3 จําหน่ายทรัพย์สินทีเหลืออยูข่องกองทนุเพือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตวัสญัญาใช้เงนิทีมกีําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมือทวงถาม 

ให้เสร็จสินก่อนวนัเลิก

กองทุน 
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20. การชําระบัญชีเมอืเลิกกองทุน: 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตังผู้ชําระบัญชีทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพือ

ทําหน้าทีรวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินทีคงเหลือจากการชําระหนีสินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทงัทําการ

อย่างอืนตามแต่จําเป็นเพือชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

และผู้ชําระบญัชีจะดําเนินการเฉลียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าทีคงเหลืออยู่ตามสดัส่วนจํานวน

หน่วยลงทุนทีผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลกัฐานทีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการเมือได้ชําระบัญชี

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจด

ทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็น

กรรมสิทธิของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแนบท้ายข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจดัการกองทุนรวม ถือเป็น

ส่วนหนึงของข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจดัการกองทนุรวม 


