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1. ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุ้นระยะยาวทวีก าไร 

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Asset Plus High Growth LTF 

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF 

ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด  

ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :  

ลักษณะโครงการ : กองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย  

วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
โครงการมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะยาวของนกัลงทุนทัว่ไป ที่มุ่งหวงัผลตอบแทนที่ดีที่กองทนุจะได้รับจากเงินปันผล 
หรือก าไรส่วนเกินทนุจากการลงทนุในตราสารทนุ 

 

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทนุ 

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) 

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ : ไม่ก าหนด 

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทนุท่ีลงทนุแบบไม่มีความเส่ียงต่างประเทศ 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
กองทุนจะเน้นลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ ตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดงักล่าวอ้างอิงกบั
ผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน โดยจะลงทุนในหุ้นสามญัที่จดทะเบียนใน MAI โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 35 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทุนจะปรับสดัส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทนุตามสภาวการณ์ที่เหมาะสม และจะเลือกลงทนุใน
หุ้นท่ีมีศกัยภาพของการเพิ่มขึน้ของราคาสงูเมื่อเทียบกบัตลาด (high beta stocks) ในภาวะที่ตลาดมีแนวโน้มที่ราคาหลกัทรัพย์
จดทะเบียนปรับเพิ่มขึน้ (ภาวะกระทิง) และจะเลือกลงทุนในหุ้นที่มีการเปล่ียนแปลงของราคาต ่าเมื่อเทียบกับตลาด ( low beta 
stocks) ในภาวะที่ตลาดมีแนวโน้มที่ราคาหลกัทรัพย์จดทะเบียนปรับลดลง (ภาวะหมี) ทัง้นี ้อาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทนุ
ให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีแ้ละบริษัทจดัการได้แจ้งเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้
ดงักล่าวให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 
1. กรณีที่ราคาตลาดของหลกัทรัพย์เกิดความผนัผวนอย่างรุนแรงในช่วงใกล้วนัสิน้รอบบญัชี ท าให้ไม่สามารถปรับสดัส่วนการลงทุน
ได้ทนั 
2. กรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินหรือมีปัจจยัในประเทศหรือนอกประเทศ ท าให้ไม่สามารถลงทุนได้ตามสดัส่วน
ที่ก าหนดเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ้และ/หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และ
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ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี ้
กองทนุอาจจะลงทนุใน หรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative และตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) 
ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันี ้
รวมด้วยก็ได้ ทัง้นี ้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั 
1. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลกิกองทนุรวม 
2. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับค าสัง่ขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การโอนย้ายกองทนุจ านวนมากหรือเพื่อรอการลงทนุ ทัง้นี ้ต้องไม่เกินกว่า 10 วนัท าการ 

ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่นที่จะลงทนุในประเทศ 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแตใ่นกรณี
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเตมิประเภทหรือ
ลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน่ 
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินทัว่ไป 
1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่
1.1 ตราสารทนุ 
1.1.1 หุ้น 
1.1.2 share warrants 
1.1.3 TSR 
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants 
1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
1.2 ตราสารหนี ้
1.2.1 พนัธบตัร 
1.2.2 ตัว๋เงินคลงั 
1.2.3 หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III) 
1.2.4 B/E 
1.2.5 P/N 
1.2.6 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้  
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
1.2.8 ตราสารหนีอ้ื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม 1.2.1 – 1.2.7 ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
1.3 ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
1.4 DW 
2. คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ 
เป็นไปตามประกาศ 
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ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property 
กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้
1. มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทัว่ไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 – 2.3 
2. ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไม่ใช้กบัการลงทนุในหนว่ย CIS 
ของกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่) 
2.1 มีการลงทนุในทรัพย์สินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
2.2 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของ
กองทนุนัน้ 
2.3 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit ส าหรับ
ทรัพย์สินท่ีเป็น SIP ของกองทนุนัน้ 
2.4 มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทนุนัน้ 
3. ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วต้องไมใ่ช่กองทนุรวมฟีดเดอร์ 

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก 
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) 
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑ์การลงทนุดงันี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงันี ้
1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
1.2 หลกัทรัพย์หรือดชันกีลุ่มหลกัทรัพย์ 
1.3 อตัราดอกเบีย้ 
1.4 อตัราแลกเปล่ียนเงิน 
1.5 เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
1.6 ทองค า 
1.7 น า้มนัดิบ 
1.8 ดชันกีลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์ ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตวัแปรตาม 1.1-1.7 หรือ 1.10 
1.9 ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.8 
1.10 underlying อื่นตามที่ส านกังานก าหนด 
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนั (spot price) หรือ
ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี ้ราคาของ underlying อื่นท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็น
องค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 
2. เงื่อนไขการลงทนุและหลกัเกณฑ์ 
เป็นไปตามประกาศ 
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อัตราส่วนการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทนุไม่เป็นไปตามข้อนีจ้ะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 
 
อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 หน่วย CIS ไม่เกิน 10% 
2 หน่วย  property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ

อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง
ที่ส านกังานก าหนด และมีลกัษณะจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO 
เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป
ของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจ
ท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET) 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 15% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

 
อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ทรัพย์สินดงันี ้

1.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่ MF ได้ด าเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้ 
MFสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
1.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
1.3 total SIP ตามข้อ 2 ของส่วนนี ้แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี ้ที่มีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.3.1. มีลกัษณะตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สญัญา (single entity limit) 
1.3.2. มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือ ไม่มี 
credit rating 
(ข้อนีไ้ม่ใช้กบัการลงทนุของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทนุใน 
B/E หรือP/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายไุม่เกินอายกุองทนุ
หรือรอบการลงทนุของ MF หรือมีการลงทนุใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สิน
ดงักล่าวมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

2 total SIP ซึง่ได้แก่  
2.1 ทรัพย์สินตามอตัราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา 
(single entity limit)  
2.2 ตราสารหนีห้รือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสาร
และ/หรือผู้ ออกตราสารที่ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment 
grade/unrated) 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

3 หน่วย CIS ไม่เกิน 20% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
4 หน่วย property ไม่เกิน 15% 

 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนเงนิทุนโครงการ 

จ านวนเงนิทุนโครงการเร่ิมต้น : 1,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิ่มเงนิทุนโครงการ : ไม่มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงนิทุน :ไม่มี 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 100,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม : - 
 
4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทนุ  
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ที่มิได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อลดความเส่ียง (Non-Hedging)  
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซ้อน  
วิธีการในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.00  

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทนุ 

กลยุทธ์การบริหารกองทนุ (Management Style) : มุ่งหวงัให้ผลประกอบการเคล่ือนไหวสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management) 

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 
 
5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : 
ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
- ระยะเวลาการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
รายการ class of unit : 
1. ชื่อย่อ: ASP-GLTF-T 
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

ค าอธิบาย : เหมาะส าหรับผู้ลงทนุ ที่ลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เท่านัน้ โดยเงินลงทนุสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 

2. ชื่อย่อ: ASP-GLTF-A 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

ค าอธิบาย : เหมาะส าหรับผู้ลงทนุ ที่ลงทนุตัง้แต่วนัที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยเงินลงทนุไม่สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 
และต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทนุ (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทนุ (Total return) 
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6. การจ่ายเงนิปันผล  

ชื่อย่อ นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
1. ASP-GLTF-T ไม่จ่าย 
2. ASP-GLTF-A ไม่จ่าย 

 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

รายการ class of unit : 

1. ชื่อย่อ: ASP-GLTF-T 

มูลค่าขัน้ต ่าของการรับซือ้คืน : ไม่ก าหนด  

จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรับซือ้คืน : ไม่ก าหนด 

2. ชื่อย่อ: ASP-GLTF-A 

มูลค่าขัน้ต ่าของการรับซือ้คืน : ไม่ก าหนด  

จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรับซือ้คืน : ไม่ก าหนด 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
- แบบดลุยพินิจของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : อื่นๆ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนได้ ทกุวนัท าการ ตามเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้จะแจ้งให้ทราบหนงัสือชีช้วนส่วนสรุป
ข้อมลูส าคญัและ/หรือที่เว็บไซต์บริษัทจดัการ https://www.assetfund.co.th 
ทัง้นี ้ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-GLTF-T) จะต้องถือครองหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขเพื่อจะได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
“ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้หน่วยลงทนุภายในปี พ.ศ. 2558 จะต้องมีระยะเวลาการถือครองอย่างต่อเนื่องกนัเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 
ปีปฏิทิน และปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนดเท่านัน้ท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี” 
“และส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ซือ้หน่วยลงทุน ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2562 จะต้องมีระยะเวลาการถือครอง
อย่างต่อเนื่องกนัเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน และปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนดเท่านัน้ท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี” 

การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนได้ทกุวนัท าการ ส าหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุหลงัวนัเวลาที่ก าหนดของวนัท าการรับซือ้คืนใด 
บริษัทจดัการจะถือว่าเป็นค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุส าหรับวนัท าการรับซือ้คืนถดัไป โดยบริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คืน ซึง่ค านวณตามหวัข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่า
หน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง” 
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ทัง้นี ้ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-GLTF) จะต้องถือครองหน่วยลงทนุตามเงื่อนไขเพื่อจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี “ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทุนภายในปี พ.ศ. 2558 จะต้องมีระยะเวลาการถือครองอย่างต่อเนื่องกันเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนดเท่านัน้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี” และ 
“ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2562 จะต้องมีระยะเวลาการถือครอง
อย่างต่อเนื่องกนัเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน และปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนดเท่านัน้ท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี” 

การสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุและได้ท ารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว 

ผู้สัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจดัการ
อยู่ในระหว่างการด าเนินการตามข้อ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" 

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนัน้ไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชี ดงักล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 

การช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมยงัไม่สามารถช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลาดงักล่าว เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาใน
การค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมก าหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่
เสร็จสิน้การค านวณดงักล่าว ทัง้นี ้ในการช าระเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวธีิการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

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

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนบริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขัน้ตอนที่ก าหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมทกุราย 

2. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
2.1 บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการกองทุนรวมพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 
0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา 
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2.2 ในการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 2.1 (1) หรือ 2.1 (2) บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้
(1) เล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุนัน้เว้นแต่กรณีข้อ 2.1 (2) บริษัทจดัการอาจขอผ่อนผนัระยะเวลาจากส านกังานได้ 
(2) ด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยพลนั 
(3) แจ้งการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดท ารายงานในเร่ืองดังกล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตุผลและ
หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบตามข้อ 2.1 (1) หรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาตามข้อ 2.1 (2) จากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส านกังานทราบโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจมอบหมายให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนก็ได้ 
(4) ในกรณีที่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในระหว่างการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัท
จดัการกองทุนรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ยงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้
ก่อนแล้วจึงช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ๆ ต่อไป 

3. เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะปฎิเสธการโอนหรือจ าน าหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการเสนอขายให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ซึง่เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เงื่อนไข ข้อจ ากัด การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง 
การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสัง่ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ 
ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับค าสัง่ซือ้และ/หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วนัท าการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับค าสัง่ซือ้และ/หรือ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่มีการเปล่ียนแปลง
การให้บริการ 

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

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด : 
1. ชื่อย่อ: ASP-GLTF-T 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 5.35 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ 
กองทนุ 
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2. ชื่อย่อ: ASP-GLTF-A 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 5.35 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ประมาณการคา่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จา่ยทัง้หมดข้างต้น เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว 
 
8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  
1. ชื่อย่อ: ASP-GLTF-T 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
2. ชื่อย่อ: ASP-GLTF-A 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  
1. ชื่อย่อ: ASP-GLTF-T 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ : 0.0749 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
2. ชื่อย่อ: ASP-GLTF-A 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.0749 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 
1. ชื่อย่อ: ASP-GLTF-T 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.1284 ตอ่ปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 
2. ชื่อย่อ: ASP-GLTF-A 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.1284 ตอ่ปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี

ประมาณการค่าในอตัราไม่เกนิร้อยละ 3.0067 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ได้แก่ 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวตัถปุระสงค์ในการเสนอขายครัง้แรกจะจ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ
กองทนุเฉล่ียเท่ากนัทกุวนั เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่ 
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสมัมนาแนะน ากองทนุ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจ านวนเงินทนุของโครงการ 
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในการจดัตัง้กองทนุ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. 
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(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานของกองทนุท่ีเรียกเก็บตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรือ
ทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนัน้ ได้แก่ 
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจดัท าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 
การส่งเสริมการขายตลอดจนการสมัมนาแนะน ากองทนุ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามค าสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม 
(ค) ค่าจัดท า จัดพิมพ์และจดัส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดัท าและจดัพิมพ์ ใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือ
หน่วยลงทุนใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ เอกสารที่เก่ียวข้อง ค่าจดัท าจดัพิมพ์ และจดัส่งหนงัสือบอกกล่าว
รายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(ง) ค่าจดัท า จดัพิมพ์ และจดัส่งเอกสารที่เก่ียวกับการแก้ไขเปล่ียนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ 
การจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. 
(จ) ค่าจดัท า ค่าพิมพ์และจดัส่งหนงัสือชีช้วนและรายงานประจ าปีถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทนุเป็นภาษาต่างประเทศ 
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทนุ 
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทนุ ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนีข้องกองทนุ 
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับช าระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอื่นแทนการช าระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี  ้ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จา่ยในด้านนิตกิรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจ านอง ค่าปลดจ านอง ค่าจดัพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ย 
หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากการรับช าระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอื่นแทนการช าระหนีด้้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าท าประกนัภยัดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจ าหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดงักล่าว 
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนงัสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากร 
ส าหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการส่ือสารโต้ตอบโดยวิธีอื่นท่ีมิใช่ทางไปรษณีย์ 
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการช าระบญัชีและเลิกกองทนุ 
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนีใ้ด ของกองทุนรวม การคิดค่าใช้จ่ายตาม 
(1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 
(3) ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวกับการซือ้หลักทรัพย์  ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซือ้หลักทรัพย์เมื่อมีการซือ้หลักทรัพย์และ
ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวกบัการขายหลกัทรัพย์จะถกูหกัจากค่าขายหลกัทรัพย์เมื่อมีการขายหลกัทรัพย์ ได้แก่ 
(ก) ค่าอากรแสตมป์ 
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
(ค) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง กบัการจดัการกองทนุซึง่มิได้ระบไุว้ข้างต้น (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุตามจ านวน
เงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนัน้จริง ทัง้นี ้การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุโดยบริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบส่วนท่ีเกินกว่าอตัราที่ก าหนด 
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ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4) บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชดัเจนในหนงัสือชีช้วนฉบบัข้อมลูส าคญัที่ผู้ลงทนุ
ควรทราบและในรายงานประจ าปี ซึง่บริษัทจดัการจดัท าเมื่อสิน้รอบระยะเวลาบญัชีแต่ละปี 

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การด าเนินงาน ในงบก าไร
ขาดทนุของกองทนุซึง่เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ าปี 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดของกองทนุเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

อนึ่ง ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังกล่าว เมื่อค านวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามจะไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมรวม 
 
8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)  
1. ชื่อย่อ : ASP-GLTF-T 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิร้อยละ 0.25 ของมลูค่าซือ้ขาย 
2. ชื่อย่อ : ASP-GLTF-A  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิร้อยละ 1.5 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end fee) 
1. ชื่อย่อ : ASP-GLTF-T 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

2. ชื่อย่อ : ASP-GLTF-A 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมลูค่าซือ้ขาย 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า (Switching in) 
1. ชื่อย่อ : ASP-GLTF-T 
อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดียวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจดัการเดียวกนั 
และจากบริษัทจดัการอื่น 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมลูค่าซือ้ขาย 
2. ชื่อย่อ : ASP-GLTF-A 
อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดียวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจดัการเดียวกนั 
และจากบริษัทจดัการอื่น 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมลูค่าซือ้ขาย 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching out) 
1. ชื่อย่อ : ASP-GLTF-T 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดียวกนั ทัง้กรณีสบัเปล่ียนออกไปยงักองทนุรวม
ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ และบริษัทจดัการอื่น 
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 200.0 บาทต่อรายการ 
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2. ชื่อย่อ : ASP-GLTF-A 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณีสับเปล่ียนออกไปยังกองทุนรวม
ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ และบริษัทจดัการอื่น 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมลูค่าซือ้ขาย 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ในอตัราตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ม ี
ฉบับละ : 50.0 บาท 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :  
1. ค่าธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด (ถ้าม)ี 
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทนุหรือการโอนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุหรือค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีผู้ซือ้ 
หน่วยลงทนุ ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขอให้บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนด าเนินการให้ ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากกรณีปกติซึง่เป็นกรณีที่บริษัทจดัการด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าธรรมเนียมการออก
เช็คใหม่แทนเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทนุที่สญูหาย เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เป็นกรณ๊พิเศษ ในอตัราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอื่นใด
ในท านองเดียวกนั (ถ้ามี)  

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ตามที่จ่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ) : 
1. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า (Switching in) 
- บริษัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทุนให้กับหน่วยลงทุนชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-GLTF-T) กรณีเป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้การจดัการ
ของบริษัทจดัการ 
2. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (Switching out) 
- ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-GLTF-T) บริษัทจะเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยตรง เมื่อ
ผู้ ถือหน่วยลงทุนยื่นค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
- บริษัทจดัการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนให้กับชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-GLTF-T) กรณีเป็น
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 
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3. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 
- ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-GLTF-A) บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยใน
อตัรา 50บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถกูเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวในวนัท่ียื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
- ส าหรับหน่วยลงทนุชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-GLTF-T) บริษัทจดัการจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
4. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการออกเอกสารแสดงสิทธิแทน
ฉบบัเดิมที่สญูหาย 
 
8.4 วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :  
บริษัทจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
ทกุวนัท่ีมีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุในแต่ละวนัท่ีค านวณนัน้เป็นฐานในการค านวณ
ค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี) 
และบริษัทจดัการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน 
ทัง้นี ้การตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมบริษัทนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
การด าเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทนุ  

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

บริษัทจดัการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้ส านกังานทราบภายใน 15 วนั
นบัแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง 

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอตัราที่ระบไุว้ใน
โครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึน้ 
และแจ้งให้ส านกังานทราบภายใน 15วนันบัแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง 

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

การแก้ไขโครงการในเร่ืองดงักล่าว 
1 เทียบกบัอตัราของรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนบัแตว่นัท่ีบริษทัจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จา่ยดงักลา่วเพิ่มขึน้ 
2 การเปิดเผยข้อมลูต้องกระท าโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทนุได้รับทราบข้อมลูดงักล่าวอย่างทัว่ถึง ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th หรืออาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม
ตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
3 ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ
การจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
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9. เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม  

1. ชื่อย่อ: ASP-GLTF-T 

• ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สนิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies- ADLs)  

อัตราสูงสุดไม่เกนิร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

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

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

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

• เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) : 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท าการ  

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 
1. บริษัทจดัการจะก าหนด Redemption Gate ขัน้ต ่า ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ตามรายละเอียด
วิธีการค านวณที่บริษัทจดัการก าหนด 
2. บริษัทจัดการจะก าหนด Gate Period สูงสุดไม่เกิน 7 วันท าการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการค านวณที่
บริษัทจดัการก าหนด 
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption 
Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทัง้หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่ มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน
ค านวณจาก มลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out) 
4. บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสัดส่วน (pro-rata 
basis) ของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate 
5. บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได้ แต่ Redemption Gate 
จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานท่ีระบไุว้ในโครงการ 
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6. ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ถดัไป รวมกบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกใหมต่ามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของ
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน
ออกส่วนท่ีเหลือได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์ยกเลิกค าสัง่ส่วนท่ีเหลือทัง้หมดเท่านัน้ ภายในวนัและเวลาของการส่งค าสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ 
7. บริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ 
วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีที่กองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 
8. บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกัช้า 
9. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา Redemption Gate ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต ่า
กว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มหรือลด Gate Period ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควรโดยจะ
ปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าที่ระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 
2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่
สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดที่ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิกค าสัง่โดยไม่ชกัช้า 
4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทุนทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 
1. Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้  
2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ โดยมีหลกัการในการพิจารณา
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ มีความผนัผวนในตลาดซือ้
ขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพ
คล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า 
Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ หรือสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการ
ควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ๆ 
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• การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ 
(suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน : 1 วนัท าการ 
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริต
และสมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตตุาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตอุื่นใดดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้
(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
(1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั 
2.อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนั
เนื่องมาจาก การท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการด ารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุ
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วนัท าการ 
3.อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิในชว่งระยะเวลา 5 วนัท าการ ซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกนิกวา่ 2 
ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
เป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่ง
กองทนุรวมเปิดให้รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเท่านัน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ด าเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดย
สจุริตและสมเหตสุมผลว่าการเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมีทรัพย์สิน
คงเหลือ ที่มีคณุภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนัน้ 
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2. ชื่อย่อ: ASP-GLTF-A 

• ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สนิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies- ADLs)  

อัตราสูงสุดไม่เกนิร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

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

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

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

• เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) : 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท าการ  

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 
1. บริษัทจดัการจะก าหนด Redemption Gate ขัน้ต ่า ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ตามรายละเอียด
วิธีการค านวณที่บริษัทจดัการก าหนด 
2. บริษัทจัดการจะก าหนด Gate Period สูงสุดไม่เกิน 7 วันท าการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการค านวณที่
บริษัทจดัการก าหนด 
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption 
Gate จะใช้เฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทัง้หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน
ค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out) 
4. บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสัดส่วน (pro-rata 
basis) ของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate 
5. บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได้ แต่ Redemption Gate 
จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานท่ีระบไุว้ในโครงการ 
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6. ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ถดัไป รวมกบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกใหมต่ามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของ
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน
ออกส่วนท่ีเหลือได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์ยกเลิกค าสัง่ส่วนท่ีเหลือทัง้หมดเท่านัน้ ภายในวนัและเวลาของการส่งค าสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ 
7. บริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ 
วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีที่กองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 
8. บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกัช้า 
9. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา Redemption Gate ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต ่า
กว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มหรือลด Gate Period ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควรโดยจะ
ปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าที่ระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 
2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่
สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดที่ ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิกค าสัง่โดยไม่ชกัช้า 
4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทุนทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 
1. Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้  
2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ โดยมีหลกัการในการพิจารณา
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ มีความผนัผวนในตลาดซือ้
ขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า 
Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ หรือสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการ
ควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ๆ 
 
 
 
 



 
กองทุนเปิดแอสเซทพลสัหุ้นระยะยาวทวีก าไร  21 

• การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ 
(suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน : 1 วนัท าการ 
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริต
และสมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตตุาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสั่ งขายคืน
หน่วยลงทนุ (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตอุื่นใดดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้
(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
(1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั 
2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนั
เนื่องมาจาก การท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการด ารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุ
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วนัท าการ 
3.อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิในชว่งระยะเวลา 5 วนัท าการ ซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกนิกวา่ 2 
ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
เป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่ง
กองทนุรวมเปิดให้รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเท่านัน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ด าเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดย
สจุริตและสมเหตสุมผลว่าการเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมีทรัพย์สิน
คงเหลือ ที่มีคณุภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนัน้ 
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10. การก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :  
ค านวณของทกุสิน้วนัท าการและประกาศภายในวนัท าการถดัไป 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่  : 
www.assetfund.co.th 

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะด าเนินการและชดเชยราคาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนและหรือประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยเร่ือง
การด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตจุ าเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคมุ ของบริษัทจดัการ 
โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเก่ียวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถค านวณหรือ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการประกาศสาเหต ุและแนวทางปฏิบตัิให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทัว่ถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
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1. บริษทัจัดการ: 

ชอืบริษัทจัดการ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุแอสเซท พลสั จํากดั 

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

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

 

สิทธิ หน้าท ีและความรับผิดชอบ : 

สิทธิของบริษัทจดัการ 

1. รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และ

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และหรือเงินตอบแทนอืนใด ตามอตัราทกีําหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บ

จากผู้สงัซอื หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

2. สงวนสิทธิทจีะปฏิเสธการจองซอืหรือสงัซือหรือสงัขายหรือหยดุรับคําสงัซือหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในโครงการ 

3. สงวนสิทธิทีจะเลือนกําหนดการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุตามทีระบไุว้ในโครงการ 

4. สงวนสิทธิทีจะรับชําระหนีเพือกองทนุด้วยทรัพย์สินอืนทไีม่ใช่หลกัประกนัแทนการชาํระหนีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนีที

ระบไุว้ในโครงการ 

5. สงวนสิทธิทีจะชําระค่ารับซอืคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงินได้ 

หน้าทีและความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

การจดัตงัและจดทะเบียนกองทุน การเปลียนแปลงและแก้ไขเพิมเติมรายละเอียดโครงการ 

1. ยืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนบัตงัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชน 

2. ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ในกรณีทีหลกัฐาน

ดงักล่าวสญูหาย 

3. ดําเนินการจดทะเบียนเพมิจํานวนเงินทุนของกองทนุตามวิธีการทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

4. แจ้งการแก้ไขเพมิเติมข้อมลูทีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพมิจํานวนเงนิทนุและการแก้ไขเพิมเติมจํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุ

ทจีําหน่ายได้แล้วทงัหมดให้แก่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัทําการนบัตงัแต่วนัทไีด้แก้ไขเพิมเติมนนั 

5. เปลียนแปลงหรือแก้ไขเพิมเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีการจดัการกองทุนภายใต้หวัข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการ

กองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

6. จัดทําหนงัสือชีชวนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพือแสดงข้อมลูเกียวกับกองทุน ณ วนัสินปีบญัชีและส่งให้แก่สํานกังานคณะกรรมการ

ก.ล.ต.ภายใน 60 วันนบัแต่วนัสินบญัชีนนั ยกเว้นกองทุนรวมเปิดทีมีการขายหน่วยลงทุนเพียงครังเดียวและรับซือคืนหน่วยลงทุน

ตามคําสงัล่วงหน้า ซงึระบเุวลาไว้แน่นอน (auto-redemption) ไม่ต้องจดัทําหนงัสือชีชวนใหม่ทกุรอบบญัชี 

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

8. ดําเนินการเลิกกองทนุตามหวัข้อ “การเลิกโครงการ” 

9. จัดให้มีการชําระบัญชีตามหัวข้อ “การชําระบัญชีของกองทุนรวมและวิธีการคืนเงินเฉลียให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเมือเลิก

โครงการ” 
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การบริหารกองทุน 

1.  จัดการกองทุนให้เป็นไปตามทีระบุไว้ในโครงการทีได้รับอนุมัติข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจบุนัและทีแก้ไขเพิมเติม 

2.  นําเงนิของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือหาดอกผลโดยวิธีอืนและซือ ขาย ซือลด ขายลด ไถ่ถอนจําหน่าย 

สงัโอน รับโอน เปลียนแปลงเพิมเติมหลักทรัพย์หรือฝาก ถอนทรัพย์สินทีลงทุนไว้นัน โดยลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนด

ของกฎหมาย วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ ทงัน ีโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั 

3.  จดัให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทนุไว้กบัผู้ดูแลผลประโยชน์ 

4.  สงัผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาค่าหลกัทรัพย์ 

5.  จดัให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอืนใดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์

ของการจัดการกองทุนตามทีกําหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้ สังซือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ

กองทนุรวม” 

6.  เบิกจ่ายเงินของกองทนุสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทนุภายใต้หวัข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บ

จากผู้สงัซอื หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

7.  เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจการทีกองทุนถือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนอยู่เท่าทีจําเป็นเพือรักษาประโยชน์

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

8.  ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดําเนินการให้มีการฟ้องร้องบังคับคดีหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย 

ทงัน ีเพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

9.  ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในการดําเนินการตามข้อ “การรับชําระหนีเพือกองทนุรวมด้วยทรัพย์สินอืน”  

การจดัทําบญัชีและการรายงาน 

1. จดัทําบญัชีแสดงการลงทนุของกองทุนไว้โดยถกูต้องครบถ้วน 

2. จดัทํารายงานฐานะการลงทุนของกองทนุเป็นรายวนั และจดัส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุสินวนัทําการนนั 

3. จดัทํารายงานการซือขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในทุกสินวนัทําการนนั 

4. คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ตามทีกําหนดในหัวข้อ 

“วิธีการคํานวณกําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ” 

5. จดัทําและจดัส่งรายงานตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

การขายและรับซือคืนหน่วยลงทนุและงานทะเบียนหน่วยลงทนุ 

1. จดัให้มีใบจองซอืหน่วยลงทุน ใบคําสงัซือหน่วยลงทุน หรือใบคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ซงึมีลกัษณะเป็นไปตามทีกฎหมาย 

ก.ล.ต. กําหนด 

2. ขายและรับซือคืนหน่วยลงทนุตามวิธีทีระบใุนโครงการและหนงัสือชีชวน 

3. จดัสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการทีกําหนดไว้ในข้อ “การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สงัซือหน่วยลงทุน” และ “ การจดัสรรเงิน

ให้แก่ผู้สงัขายคืนหน่วยลงทุน “ 

4. ดําเนินการจัดสรรจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนทีจะรับซือคืนจากผู้ ถือหน่วยลงทุนตามส่วนตามหัวข้อ “การเลือน

กําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซอืคืนหน่วยลงทนุตามคําสงัซอืหรือ

คําสงัขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การชําระค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน” 
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5. ดําเนินการยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซือคืนซึงได้รับการจดัสรรเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนแล้วในวนัทําการถัดจาก

วันทีบริษัทจดัการทําการซือขายหน่วยลงทนุจํานวนนนั 

6. จดัให้มีและเก็บรักษาไว้ซึงทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

7. เปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือหรือสังซอืหน่วยลงทนุ 

8. จดัให้มีรายงานข้อมลูของกองทุนตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

9. ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีทีจะดําเนินการตาม “การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทนุตามคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ” 

การแต่งตงับุคคลอืน 

1. จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ซึงมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและ

แต่งตังผู้ ดูแลผลประโยชน์อืนตามเงือนไขการเปลียนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ ทังนี โดยได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

2. แต่งตงัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนภายใต้หลกัเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

3. แต่งตงัผู้สอบบญัชีของกองทนุทีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้ความ

เห็นชอบผู้สอบบญัชี 

4. แต่งตงัหรือดําเนินการเป็นนายทะเบียนเองตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

5. แต่งตงัผู้ชาํระบญัชีของกองทนุเมือยตุิหรือเลิกกองทนุ 

6. แต่งตงัหรือถอดถอนทีปรึกษา 

การปฏิบติังานหรือการดําเนินการอืนๆ ตามสิทธิและหน้าทีอืนใดตามทีกฎหมายกําหนด 

1.  กระทํานิติกรรมหรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซงึบริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย 

2.  ปฏิบัติการอืนๆ เพือให้บรรลุซึงวตัถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต

หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทงัน ีจะต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 

3.  ปฏิบตัิตามสิทธิและหน้าทีอนืใดตามทกีฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าทีปฏิบตัิตามข้อผกูพนั โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี ในกรณีทีข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือ

โครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสงัดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนได้

ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสงันนั ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทุนได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อผูกพัน

หรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว 

 

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 
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สิทธิ หน้าท ีและความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

1.  ได้ค่าตอบแทนจากกองทนุสําหรับการทําหน้าทีเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์ 

2.  บอกเลิกสญัญาแต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในสญัญาดงักล่าว 

หน้าทีของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

1. ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีระบุไว้ในโครงการ ข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ

บริษัทจัดการพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ปัจจุบนั และทีแก้ไขเพมิเติมโดยเคร่งครัด 

2. รับรองความถกูต้องในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทุน ของกองทุนทีบริษัทจดัการได้คํานวณไว้แล้ว

ตามทีกําหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 

และราคาหน่วยลงทนุ” เมือเห็นว่าถูกต้องแล้ว 

3. รับรองความถูกต้องในการแจ้งแก้ไขเพิมเติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุน ณ วนัทําการ

สดุท้ายของแต่ละเดือนต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวนัทําการทีเจ็ดของเดือนถัดไป 

4. จ่ายเงนิเป็นยอดรวมเพือคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามคําสงัของผู้ชาํระบญัชี 

5. โอนเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเพอืเข้าบญัชีกองทนุ 

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

กฎหมาย ก.ล.ต. 

7. ดําเนินการฟ้องร้องบงัคับคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าทีของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจาก

บริษัทจดัการ ทงัน ีเพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทงัปวง หรือเมอืได้รับคําสงัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8. ให้ความเห็นชอบในกรณีทีบริษัทจดัการจะดําเนินการตามหวัข้อ “การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือมีรับซอืคืนหน่วยลงทุนตามคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การรบัชําระหนี

เพอืกองทุนด้วยทรัพย์สินอืน” 

9. รับรองผลการนบัมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามทีได้รับเอกสารหลกัฐานเกียวกับการขอมติและการนบัมติจากบริษัทจดัการ 

ในกรณีทผีู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษไม่น้อยกว่าสามในสีของจาํนวนหน่วยลงทนุทงัหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุน

ซงึเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึงส่งหนงัสือแจ้งมติ

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แก้ไขเพิมเติมโครงการ และปรากฎว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 

หรือไม่เกินร้อยละ 80 ของจํานวนหน่วยลงทนุทงัหมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซงึเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือ

ของจํานวนหน่วยลงทุนทงัหมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึงส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

10. รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนและดูแลตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และในพระราชบัญญัติฉบับแก้ไข ในกรณีทีผู้ ชําระบัญชี

กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายงานให้

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้โดยไม่ชกัช้า 

11. ดําเนินการรับหรือจ่ายเงนิจากบญัชีของกองทนุตามคําสังเป็นลายลกัษณ์อกัษรของบริษัทจดัการ 

12. ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องอนุญาตให้บริษัทจดัการ หรือผู้สอบบญัชีของกองทุนทําการตรวจสอบบญัชีหลกัทรัพย์ บญัชีกองทุน 

และเอกสารหลักฐานอืนของกองทุนได้ภายในเวลาทําการปกติของผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบริษัทจดัการจะบอกกล่าวให้ผู้ดแูล

ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วนัทําการ 
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13. ในกรณีทีผู้สอบบัญชีของกองทุน หรือผู้สอบบัญชีของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือผู้ สอบบัญชีอิสระ หรือผู้ ชําระบัญชีของ

กองทุน หรือหน่วยงานผู้มีอํานาจควบคุมผู้ดูแลผลประโยชน์ขอคําชีแจง ไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตามเกียวกับ

การกระทําการใดๆ ทีมีผลกระทบต่อบญัชีหลกัทรัพย์ หรือบญัชีของกองทนุ หรือเรืองอืนใดเกียวกบักองทนุ ผู้ดแูลผลประโยชน์

ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีและจะต้องทํารายงานเกียวกับคําขอดังกล่าวพร้อมรายงานขันตอนการปฏิบัติที

ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้กระทําไปแล้ว หรือทีจะกระทําต่อไปให้บริษัทจดัการทราบโดยไม่ชกัช้า 

14. หน้าทอีนืใดทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

หน้าทีในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน 

1. รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

และทรัพย์สินของบุคคลอืนใดทีผู้ดูแลผลประโยชน์ดูแลรักษาอยู่จนกว่าจะเลิกกองทุน หรือสินสดุการทําหน้าทีผู้ดูแลผลประโยชน์

ตามสัญญาแต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทงัดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามทีระบุไว้ในโครงการและ

ในหนังสือชีชวนของกองทุนโดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภัยทีผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากดั หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนญุาตหรือตกลงเป็นอย่างอืน และหากมีการเปลียนแปลง

สถานทีเก็บรกัษาทรัพย์สิน ต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบทนัที 

2. ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทนุ เพอืผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น การรับเงินปันผล 

การรับดอกเบียและหรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อืนใดทีกองทุนพึงจะได้รับ รวมทงัดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินันๆ 

รวมทงัแจ้งให้บริษัทจดัการทราบในกรณีทีมีความจําเป็นทีต้องป้องกนัการเสียสิทธิทีมีอยู่หรือเกียวข้องกบัหลกัทรัพย์นนัๆ 

หน้าทีเกียวกบัการดําเนินการเกียวกบัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินทีกองทนุลงทุน 

1. ส่งมอบ รับมอบ สังซือตามสิทธิ จําหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาหลักทรัพย์ 

โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถกูต้องครบถ้วนของหลกัทรัพย์และทรัพย์สินก่อนดําเนินการ 

2.จดัทํารายงานดงัต่อไปน ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือส่งทางสืออิเล็กทรอนิกส์อืนใดทีได้ตกลงร่วมกนั ส่งให้บริษัทจดัการ 

ก. รายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทนุเป็นรายวนั 

ข. รายงานรายละเอยีดการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทนุทรัีบฝากไว้ 

ค. จดัทําบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุรวมทรัีบฝากไว้ 

ง. รายงานเกียวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลักทรัพย์พร้อมทังคํานวณ

ดอกเบียค้างรับ (ถ้ามี) เป็นรายวนั 

จ. รายงานเจ้าหนีซือหลกัทรัพย์และลกูหนคี่าขายหลกัทรัพย์เป็นรายวนั 

ฉ. รายงานอนื ๆ ทีเกียวกบับญัชีหลกัทรัพย์และบญัชีเงินฝากของกองทนุ ตามทีตกลงร่วมกนั 

3. รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าทีตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทังนี ภายใน 5 วันนับตังแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง

เหตกุารณ์ดงักล่าว 

ความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายในการรับฝากทรัพย์สิน ซึงพิสจูน์ได้ชดัเจนว่าเกิดขึนจากการกระทําหรืองดเว้น

กระทําการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ของผู้ดแูลผลประโยชน์พนกังาน ลกูจ้าง บริวาร หรือบุคคลใดทีทํางานให้แก่ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

และตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซงึรวมถึงหน้าทีดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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และเมือมีการเปลียนแปลงผู้ ดูแลผลประโยชน์ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีดําเนินการตามทีจําเป็นเพือให้ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าทีต่อไปได้ซึงการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชือในหนังสือเพือรับรอง

ความถกูต้องและครบถ้วนของสิงทีส่งมอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีทีผู้ดแูลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบติัหน้าทีในการดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทงัปวงได้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอนัเป็นการขดักับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานัน

จะเป็นไปเพอืประโยชน์ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อืน เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าทีเป็น

ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะทีเป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง

เพยีงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุทีได้ทราบข้อมลูดงักล่าวมิได้แสดงการคดัค้าน 

ในกรณีทีการดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติให้ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามทีจําเป็นเพอืขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุได้ 

เงอืนไขการเปลียนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงือนไขดังต่อไปนี ทงันี โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก่อน 

(1) เมอืบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาจดัตงัผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีก

ฝ่ายหนึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

(2) ในกรณีทีบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ

บริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาจดัตังผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ไม่น้อยกว่า 30 วนั 

(3) ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอืนใด และบริษัทจดัการ

และผู้ ดูแลผลประโยชน์ทงัสองฝ่ายไม่สามารถตกลงทีจะแก้ไขเปลียนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศ

ดงักล่าว ทงันีเนืองจากการเปลียนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิมภาระหน้าทีแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่ประสงค์จะรับหน้าทีดงักล่าว ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาจดัตงัผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจดัการ

ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

(4) ในกรณีทผีู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซงึคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทุน

ทีขายได้แล้วทงัหมดของโครงการเรียกร้องให้มีการเปลียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(5) ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมลูต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอืนทีเกียวข้องกับกองทนุไปเปิดเผย 

หรือใช้ในทางทีก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการ

สามารถบอกเลิกสญัญาจดัตงัผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทงัน ีการบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ไม่น้อยกว่า 15 วนั 

(6) ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบตัิตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรืองคณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์

ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีบริษัทจดัการ

ตรวจพบเองหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสังการ

เป็นอย่างอนื และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต่
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วันทีได้แก้ไขเสร็จสิน หากผู้ ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาต

เปลียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เมือได้รับอนญุาต

แล้วบริษัทจดัการจะแต่งตงัผู้ดแูลผลประโยชน์อนืแทนโดยพลนั 

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 

หรือบุคคลอืนทีได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ 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 : - 
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12. Prime Broker : - 

 

13. สทิธิ หน้าท ีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน: 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการมีข้อผูกพนัทีจะต้องรับซอืคืนหน่วยลงทุนจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ เมือผู้ ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่

บริษัทจดัการผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ ตามทีระบุไว้ในข้อ “การรับซือคืนหน่วยลงทุน” (ส่วนโครงการ

กองทุนรวม) ตามราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ซึงคํานวณตามหวัข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศ

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทนุ” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที

บริษัทจดัการดําเนินการ ตามทีกําหนดไว้ในหวัข้อ “การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน” 

หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ” 

 

สิทธิในการรับเงนิปันผล : ไม่ม ี

 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ภายใต้ เงือนไขข้อ "ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทนุ" 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

(ก) ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายืนคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองทีผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนหรือสํานกังานนายทะเบียน

หน่วยลงทนุ ในกรณีทีผู้ รับโอนไม่ได้เป็นผู้ ใช้บริการกองทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชี

กองทนุและยืนต่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซอืคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครัง ณ วนัทียืนคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

(ค) หลังจากทีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน

จะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกํากบัภาษีพร้อมหลกัฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 

(ง) การโอนหน่วยลงทุน ดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบนัทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอน

หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนัทผีู้สนบัสนุนการขายหรือรับซอืคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ได้รับคําขอโอนหน่วยลงทุน 

(จ) การโอนหน่วยลงทนุและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดําเนินการเป็นอย่างอืนในกรณีพิเศษเพือประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน

เป็นหลกั ตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทงัน ีภายใต้เงือนไขทีระบใุนข้อ “การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” 

ทงัน ีสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึนต่อเมือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมลูในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

 

ข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ทีจะไม่เสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ทีมีหนังสือเดินทาง

ประเทศสหรัฐหรือผู้ทีมีถินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ

บคุคลดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซงึจดัให้มีขึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิทีจะ

ปฏิเสธหรือระงบัการสงัซือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนที เป็นบุคคล

อเมริกนั (US person) ดงัทกีล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
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บริษัทจดัการจะปฎิเสธการโอนหรือจํานําหน่วยลงทุนทีบริษัทจดัการเสนอขายให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ซงึเป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

สิทธิในการลงมติเพือแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพอืทําการแก้ไขเพิมเตมิโครงการหรือวิธีจดัการ โดยบริษัทจดัการจะทําการแก้ไขเพิมเติมโครงการ

และข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการต่อเมือได้รับมตจิากผู้ถือหน่วยลงทนุโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ

จํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุน

ทงัหมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซงึส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนตามทีบริษัทจดัการกําหนด 

ทงัน ีเป็นไปภายใต้หวัข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการกองทุนรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ทีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชือผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) 

ต้องไมน่บัคะแนนเสียงในส่วนทีเกินกว่าหนึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด เว้นแต่เป็นกรณี กองทุนรวม

ทมีีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่ 

 

สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมือเลิกโครงการ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิทีจะได้ รับเงินคืนเมือโครงการสินสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ ชําระบัญชีทีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชําระบญัชี โดยจะได้ดําเนินการให้มีการจําหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ชําระภาระหนีสิน

และแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการทีระบุไว้ในหัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลียคืนเงิน

ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุเมอืเลิกโครงการ” 

 

สิทธิประโยชน์อืนๆ : 

1.  สิทธิในการได้รับชําระค่าซือหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซือคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงินได้ในกรณีทีกองทนุไม่สามารถ

ชําระค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามทีกําหนดไว้ภายใต้หวัข้อ “การชําระค่าซือหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์

หรือทรัพย์สินอนืแทนเงิน” 

2.  สิทธิในการเปลียนแปลงข้อมลูในบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนทีประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลียนแปลงข้อมลูทีได้แจ้งไว้เมือเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน ต้องกรอกใบคําขอแก้ไข

เปลียนแปลงข้อมลู และยืนให้แก่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนเพือแก้ไขข้อมลูโดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องยืนเอกสารประกอบ 

(ถ้ามี) เพอืให้นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขข้อมลูในบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุต่อไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอม

ทจีะปฏิบตัิตามเงือนไขทีกําหนดในใบคําขอเปลียนแปลงข้อมลู 

 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความรับผิดจํากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทนุทียงัส่งใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 

การทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือ

หน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับทีจะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึงลงนามโดยผู้ ดูแลผลประโยชน์ทีได้รับการแต่งตังจาก

บริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน

ของกองทนุรวมทีตนถือ ทงันี ในกรณีทมีีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทนุชนิดนนัๆ ด้วย 

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : 

- ใบหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

 

เงอืนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

14.1. เมอืบริษัทจดัการได้รับใบคําขอเปิดบญัชี และใบคําสงัซือหน่วยลงทุนของกองทนุพร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบตามที

กําหนดแล้วบริษัทจดัการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบญัชี และหรือสําเนาใบคําสงัซอืหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซอืหน่วยลงทนุหรือ

ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานในการเปิดบญัชีและการซือหน่วยลงทนุ 

14.2. บริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้ เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชี 

14.3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชอืผู้จองซือหรือผู้สงัซอืหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมือบริษัทจดัการได้รับชําระค่า

ซือหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซือหรือผู้สงัซอืหน่วยลงทุนนนัได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว และ

ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทุนสงัขายคืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนจะบนัทึกการรับซือคนืหน่วยลงทนุ ต่อเมือนายทะเบียนได้ทําการ

จดัสรรเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนแล้ว 

14.4. บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครังทีมีการ

ขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีทีเป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครังแรก 

บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือภายใน 15 วนัทําการ 

นบัตังแต่วนัสินสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก และในกรณีทีบริษัทจดัการขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทุน

ภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครังแรก บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะดาํเนินการจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนบัตงัแต่วนัทําการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน 

14.5  บริษัทจดัการจะออกและจดัส่งใบยืนยนัการถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ณ วันทําการสุดท้าย

ของเดือนมิถุนายน และธันวาคมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เพือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนตรวจสอบความถูกต้องของจํานวน

หน่วยลงทุนและมลูค่าหน่วยลงทุนทีได้ทําการซือขายหน่วยลงทุน 

14.6. บริษัทจดัการจะถือว่าข้อมลูในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมลูทีถูกต้องทีสดุ ดงันนั หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ 

ในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องทําการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน 

7 วนัทําการ นบัตงัแต่วนัทีได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนนับริษัทจดัการจะถือว่าข้อมลูดงักล่าวถูกต้อง 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัทําหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้

อ้างองิต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอืนได้ 

ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทนุจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุบริษัทจดัการกองทนุรวมต้องจดัทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 
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15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน: ไม่ม ี

 

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

ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ ตามทีกําหนด ในโครงการจดัการกองทนุรวม 

เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทนุ ดงันี 

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

หุ้ นระยะยาวทีจดัตงัขึนก่อนวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือการเลียงชีพ  

3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทนุของกองทุน 

ข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทนุ และข้อจาํกดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทุนรวม บริษัทจดัการ

กองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทนุรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน

ชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่ 

หลกัเกณฑ์และวิธกีารในการขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดทีโครงการจดัการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการ

กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนทีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนทังปวงเห็นชอบให้

ดําเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมติ 
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มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุทีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินนัเสียไป  

ในกรณีทีเป็นการขอมติเพือแก้ไขข้อผูกพนัในเรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัสําคญั 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 โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่

เท่ากนั ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดทีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ

พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ

จํานวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดทีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

วิธีการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพมิเติมส่วนใดส่วนหนึงของข้อผกูพนัทีเป็นไปตามวิธีการทีกําหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระสําคญัทีเป็นไปตามและ

ไม่ขดัหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ทีออกโดยอาศยัอํานาจของ

กฎหมายดงักล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพนัส่วนทีแก้ไขเพิมเติมนนัมีผลผกูพนัคู่สญัญา 

การแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันในเรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ ถือหน่วย

ลงทนุ 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) เรืองทผีู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 

การแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง

ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิมเติมข้อผกูพันให้มีสาระสําคญัสอดคล้องกับโครงการจดัการกองทนุรวมทีแก้ไขเพิมเติมโดยได้รับมติโดย

เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน แล้วแต่กรณี หรือ 

(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิมเติมข้อผกูพนันนัเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 

การแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพนัไม่ว่ากรณีใดต้องกระทําเป็นหนงัสือลงลายมือชือโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทจดัการ

กองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทงัประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)  
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บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ทีทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพือให้ผู้ ถือหน่วย

ลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทังจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันพร้อมทงัเหตุผลและความจําเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

พร้อมกบัการส่งรายงานประจําปีของกองทนุรวม 

 

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่ม ี

 

19. การเลกิกองทนุรวม: 

เงอืนไขในการเลิกกองทนุ : 

19.1 หากปรากฏว่ากองทนุเปิดใดมีมลูค่าหน่วยลงทนุหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดงันี 

(1) จํานวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวนัทาํการใด 

(2) กรณีทีมีการขายคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึงดงัน ี

 (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด  

 (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวน

เกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด ทงันี กรณีทีเป็นกองทุนรวมทีมีกําหนดระยะเวลาการรับซือ

คืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา

เดียวกัน ซงึกองทนุรวมเปิดให้รับซือคืนหน่วยลงทุนเท่านนั 

 ความใน (2) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมทีบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและ

สมเหตสุมผลว่าการเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุทีเหลืออยู่เนืองจากกองทนุรวมยงัคงมีทรัพย์สินคงเหลือ

ทมีีคณุภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุทีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนนั 

(3) กรณีทีปรากฏข้อเท็จจริงซงึบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้วมีความเชือโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่าจะมีการขายคืน

หน่วยลงทนุตาม (2) และการเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  

 ความในวรรคหนึง (2) และ (3) มใิห้นํามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมดงัต่อไปน ี

 (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 เมือได้รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทนุทีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนหน่วยลงทุน

ทงัหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ถือ

หน่วยลงทนุซงึส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

19.4 สํานกังานจะเพิกถอนการอนุมตัิให้จดัตังและจดัการกองทุนรวม ในกรณีทีมีเหตุอนัควรสงสยัว่าอาจมีการจดัตังกองทุน

รวมเพือผู้ ลงทุนทัวไปเพือการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพือเป็น

เครืองมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสํานกังานได้ดําเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการ
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กองทุนรวมหรือบุคคลทีเกียวข้องทําการชีแจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึงในกรณีทีไม่มีการชีแจง หรือชีแจง

แล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทําให้เชือได้ว่าการจัดตงักองทุนรวมเป็นการจดัตังกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทวัไปอย่างแท้จริง และ

สํานกังานสังให้บริษัทจดัการกองทนุรวมทําการแก้ไข หรือดําเนินการใดๆ และบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ

ตามทสํีานกังานสงัได้หรือดําเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทําให้กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพือผู้ลงทนุทวัไปอย่างแท้จริง 

การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เมือเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนีเพือเลิกกองทนุเปิดดงักล่าว 

1. ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

ในกรณีการเลิกโครงการจดัการกองทุนรวมเพราะเหตุตามข้อ 19.1 บริษัทจดัการจะดําเนินการเพือเลิกกองทุนรวมดงันี ทงัน ี

เมอืได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน 

การดาํเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 

1. ยตุิการรับคําสงัซอืและคาํสงัขายคืนหน่วย ตงัแต่วนัทีเกิดเหตใุห้เลิกกองทุน 

2. แจ้งให้ผู้ทีเกียวข้องทราบ 

2.1 ข้อมลูทีแจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคญัอย่างน้อยดงันี 

(1) บลจ. จะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ ถือหน่วยไปยงั LTF อืนตามแนวทางที

กําหนดไว้ในข้อผกูพนัโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย 

(2) ในกรณีทผีู้ ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยงั LTF อืนอีกทอดหนึง ผู้ ถือหน่วย

สามารถแจ้งต่อ บลจ. เพือโอนย้ายการลงทุนไปยัง LTF อืนทีผู้ ถือหน่วยกําหนด และ 

ผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือคืนหน่วยเมือเป็นไปตามเงือนไข

โดยครบถ้วนดงันี 

(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคําสงัของผู้ ถือหน่วยเป็นครังแรกโดยโอนย้ายไปยงั LTF อนืที

อยู่ภายใต้การจดัการของ บลจ. เดียวกนั  

(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บลจ. กําหนด ทงันี ในการกําหนด

ระยะเวลาดงักล่าว บลจ. ต้องคํานึงถึงระยะเวลาทีผู้ถือหน่วยจะสามารถดําเนินการเพือ

แจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม 

2.2 แจ้งโดยวิธีการดงันี 

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยผ่านช่องทางใดๆ ทีมีหลกัฐานว่าสามารถ

ติดต่อผู้ ถือหน่วยได้ 

(2) แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(3) แจ้งสํานกังานผ่านระบบทีจดัไว้บนเว็บไซต์ของสํานกังาน 

ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท ี

เกิดเหตใุห้เลิกกองทุน 

3. จําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินทีเหลืออยู่ของกองทนุดงักล่าว ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท ี

เกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ 

4. รวบรวมเงนิทีได้จากการดาํเนินการตาม 3. ภายใน 10 วนัทําการนบัแต่วนัที

เกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ 

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทนุไปยงั LTF อนืตามแนวทางทกํีาหนดไว้ในข้อผูกพนั โดยไม่ชกัช้า 

ในกรณีทีมลูค่าหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทงัหมดโดยคํานวณตามมลูค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดใดลดลงเหลือ

น้อยกว่า 50 ล้านบาทในวนัทําการใด หากบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนนับริษัทจดัการจะดําเนินการ ตาม 1 ถึง 5 
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2.. ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี  

ในกรณีการเลิกโครงการจดัการกองทุนรวมเพราะเหตุตามข้อ 19.1 บริษัทจดัการจะดําเนินการดังต่อไปนีเพือเลิกกองทุนเปิด

ดงักล่าว เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน 

 

1. ยุติการรับคําสงัซือและคําสงัขายคืนหน่วยตงัแต่วนัทีเกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ 

2. แจ้งให้ผู้ ทีเกียวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนบัแต่วนัทเีกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ โดยวิธีการดงันี 

 2.1 แจ้งผู้ถือหน่วยทีมีชอือยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ทีมีหลกัฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้  

 2.2 แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์  

 2.3 แจ้งสํานกังานผ่านระบบทจีดัไว้บนเว็บไซต์ของสํานกังาน 

3. จําหน่ายทรัพย์สินทีเหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนบัแต่วนัทีเกิดเหตุให้เลิกกองทุนเพือรวบรวมเงินเท่าที

สามารถกระทําได้เพอืชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ ถือหน่วยโดยอัตโนมตัิ  

4. ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินทีรวบรวมได้ตามข้อ 3 ให้ผู้ ถือหน่วยภายใน 10 วนัทําการนบัแต่วนัทีเกิดเหตุให้เลิก

กองทนุ และเมอืได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนนั  

ในกรณีทีมลูค่าหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทงัหมดโดยคํานวณตามมลูค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดใดลดลงเหลือ

น้อยกว่า 50 ล้านบาทในวนัทําการใด หากบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนันบริษัทจดัการจะดําเนินการ ตาม 1 ถึง 4 

ในกรณีการเลิกโครงการจดัการกองทุนรวมเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอืนทีทราบกําหนดการเลิก

ล่วงหน้าการเลิกโครงการเนืองจากครบกําหนดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี เว้นแต่สํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน 

การดาํเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 

2.1 แจ้งให้ผู้ทเีกียวข้องทราบ 

2.1.1 แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

2.1.2 แจ้งสํานกังานผ่านระบบทจีดัไว้บนเว็บไซต์ของสํานกังาน 

2.1.3 แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ในกรณีทหีน่วยของกองทนุนนัเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

≥ 5 วนัทําการ 

ก่อนวนัเลิกกองทนุ 

2.2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ ถือหน่วยและผู้ลงทนุทวัไปทราบเรืองดงักลา่ว  ≥ 5 วนัทําการ 

ก่อนวนัเลิกกองทนุ 

2.3 จําหน่ายทรัพย์สินทีเหลืออยูข่องกองทนุเพือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสญัญาใช้เงินทีมกํีาหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมือทวงถาม 

ให้เสร็จสินก่อนวนัเลิก

กองทนุ 
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20. การชําระบัญชีเมือเลิกกองทุน: 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการชําระบญัชี โดยจะแต่งตงัผู้ชําระบญัชีทสํีานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพือทําหน้าที

รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินทีคงเหลือจากการชําระหนีสินของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทงัทําการอย่างอืน

ตามแต่จําเป็นเพือชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน ทังนี ตามหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ

กําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

และผู้ ชําระบญัชีจะดําเนินการเฉลียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าทีคงเหลืออยู่ตามสดัส่วนจํานวน

หน่วยลงทนุทผีู้ ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลกัฐานทีปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงการ 

เมอืได้ชําระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สิน

ดงักล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทแีนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็น

ส่วนหนึงของข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจดัการกองทนุรวม 


