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1. ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ 

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Asset Plus Innovative Healthcare Fund 

ชื่อย่อโครงการ : ASP-IHEALTH 

ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด  

ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กําหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย

หน่วยลงทนุครัง้แรก หากปรากฏว่าจานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้กองทนุได้อย่าง

เหมาะสม หรือไม่มีตราสารท่ีสามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม เพ่ือประโยชน์สงูสดุของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทุน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ

หน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะคืนเงินให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้อกําหนดในเร่ืองการคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ลักษณะโครงการ : กองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย  

วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ลงทนุท่ีต้องการกระจายการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีเน้นลงทนุใน

ตราสารทนุเพ่ือโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ 

 

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทนุ 

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :  

- กองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) 

- กองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม 

Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund): - HELTH 

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ : ไม่กําหนด 

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทนุรวมท่ีเน้นลงทนุแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของ

กองทนุรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ท่ีเน้นลงทนุในตราสารทุนหรือหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทุนหรือสิทธิในตราสารทุนอ่ืนๆ 

ท่ีออกโดยบริษัทด้านดิจิทลั เฮลธ์ (Digital Health) และ/หรือบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเภสชักรรมโดยตรง 

(รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ) และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ โดยจะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีนโยบายลกัษณะดงักล่าวข้างต้นโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สิน
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สทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทนุ โดยจะลงทนุในกองทนุใด

กองทนุหน่ึงโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ซึง่สดัส่วนการลงทนุในหน่วยลงทนุของ

กองทนุรวมต่างประเทศขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 

ในส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี ้และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงิน

ฝากและ/หรือตราสารทนุ และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทนุกองทุน

รวมโครงสร้างพืน้ฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีมี

ลักษณะทํานองเดียวกันโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทนุประกาศ

กําหนดให้กองทุนลงทุนได้ ทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยจะมีการลงทุนท่ีส่งผลให้มี net exposure ท่ีเก่ียวข้องกับความ

เส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(Derivative) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ่งรวมถึงการป้องกนัความเส่ียง

ท่ีมีอยู่จากการลงทุน รวมทัง้อาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดย

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) ตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับ

การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม 

กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนีท่ี้มีอันดบัความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับ

การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือตราสารทนุท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) ได้ เฉพาะกรณี

ท่ีตราสารหนีน้ัน้ได้รับจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (listed 

securities) แล้วแต่กรณีในขณะท่ีกองทนุลงทนุเท่านัน้ 

ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศในสภาวการณ์ปกติกองทุนจะทําการป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

เกือบทัง้หมดในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ

พิจารณาป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง

นโยบายการเงินซึง่คาดวา่จะส่งผลกระทบต่อค่าเงินระยะยาว กองทนุอาจพิจารณาป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนตามดุลย

พินิจของผู้จดัการกองทนุ เป็นต้น 

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนเพ่ือมุ่งหวงัให้ผลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (Active Management) โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศในสดัส่วนท่ีเหมาะสมตามสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ประกอบกับมีการติดตามสภาวะเศรษฐกิจ

อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือปรับสดัส่วนการลงทนุในสอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ทัง้นี ้การคํานวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดังนี ้

รวมด้วยก็ได้ ทัง้นี ้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 

1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 

2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

3. ช่วงระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเน่ืองจากได้รับคําสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือมีการ

โอนย้ายกองทนุจํานวนมากหรือเพ่ือรอการลงทนุ ทัง้นี ้ต้องไม่เกินกว่า 10 วนัทําการ 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder 

Fund) หรือลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) 

โดยไม่ทําให้ระดบัความเส่ียงของการลงทนุ (risk spectrum) เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุน และเป็นไป

เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน อน่ึง บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อน

การดําเนินการเปล่ียนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ในกรณีท่ีกองทนุหลกัและ/หรือกองทนุอ่ืนท่ีกองทนุมีการลงทุนเป็นมลูค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหลกั

และ/หรือกองทุนอ่ืนนัน้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปนี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม

หลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 

(1) มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัและ/หรือกองทนุอ่ืน 

(2) ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัและ/หรือกองทนุอ่ืนลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการใดติดต่อกนั คิดเป็น

จํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัและ/หรือกองทนุอ่ืน 

เงื่อนไข : ในกรณีท่ีกองทุนหลักและ/หรือกองทุนอ่ืนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดําเนินการ

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) แจ้งเหตท่ีุกองทนุหลกัและ/หรือกองทนุอ่ืนมมีลูค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุ

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้สํานกังานและผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีปรากฏเหต ุ

(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีปรากฏเหต ุ

(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 

(4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ ท่ีสนใจจะลงทุนเพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ

เกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกับ

การดําเนินการดงักล่าวด้วย 

ทัง้นี ้ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อสํานกังาน 

 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับจาํนวนเงนิทุนโครงการ 

จาํนวนเงนิทุนโครงการเร่ิมต้น : 3,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิ่มเงนิทุนโครงการ : มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจาํนวนเงนิทุน : เป็น

จํานวนร้อยละ 15.0 ของจํานวนเงินทนุโครงการ 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท 

จาํนวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 300,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

1. ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ

โครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน

จํานวนเงินทนุของโครงการแต่ไม่เต็มจํานวนท่ีเพ่ิมอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจดัการขอ
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สงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนด

สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 

2. บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเพ่ิมเงินทนุของโครงการและ/หรือวงเงินลงทุนในต่างประเทศได้ โดยจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ

ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทนุ  

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ท่ีมิได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความเส่ียง (Non-Hedging) 

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซ้อน 

วิธีการในการคํานวณ Global Exposure limit : Commitment approach 

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทนุ  

กลยุทธ์การบริหารกองทนุ (Management Style) : มุ่งหวงัให้ผลประกอบการเคล่ือนไหวสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management) 

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 

 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) :ไม่ม ี

 

6. การจ่ายเงนิปันผล :  

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย 

 

7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าขัน้ตํ่าของการรับซือ้คืน : ไม่กําหนด  

จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการรับซือ้คืน : ไม่กําหนด 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

- แบบดลุยพินิจของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : อ่ืนๆ โปรดระบ ุ

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทกุวนัทําการซือ้ขาย ตามเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด ทัง้นี ้จะแจ้งให้ทราบ 

หนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัและ/หรือท่ีเว็บไซต์บริษัทจดัการ https://www.assetfund.co.th 

วนัทําการซือ้ขาย หมายถึง วนัทําการปกติของบริษัทจดัการและ/หรือกองทนุต่างประเทศและ/หรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ

และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทกุวนัทําการซือ้ขาย ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทํา

การซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็นเกณฑ์ในการคํานวณและเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยบริษัทจัดการจะ

กําหนดวนัเร่ิมทําการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม

กบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว 

สําหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัวนัเวลาท่ีกําหนดของวนัทําการซือ้ขายใด ให้ถือว่าเป็นการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนั

ทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑ์

ในการคํานวณและเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)ได้รับคําสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ 

ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นพิเศษ 

ผู้สั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั่งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีท่ีบริษัท

จดัการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" 

อน่ึง ในกรณีท่ีบัญชีของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนัน้ไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานาน

ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 

การชาํระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการ

กองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมยงัไม่สามารถชําระค่าขายคืนตามกําหนดเวลาดงักล่าว เน่ืองจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาใน

การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามท่ีสมาคมกําหนด

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ี

เสร็จสิน้การคํานวณดงักล่าว 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศวนัหยุดทําการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนบัสนุนการขาย

หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วย

ลงทนุระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

การขายคืนหน่วยลงทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุผ่านบริษัทประกนัชีวติ 

โดยผ่านบริษัทประกนัชีวิตได้ตามจํานวนขัน้ตํ่าและเงื่อนไขท่ีระบใุนกรมธรรม์ประกนัชีวิต ซึง่อาจแตกต่างจากจาํนวนขัน้ตํ่าท่ีกําหนด

ไว้สําหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเพียงอย่างเดยีว 

บริษทัประกนัชวีิตอาจส่งคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัเิป็นประจาํทกุเดือนเพ่ือนําค่าขายคืนหน่วยลงทนุมาชาํระคา่การประกนัภยั 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอตัราท่ีกําหนดในกรมธรรม์ประกนัชีวิต ซึง่มลูค่าใน

การขายคืนอาจตํ่ากว่ามลูค่าขัน้ตํา่ท่ีกําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกนัชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดงักล่าวและจดัส่งให้ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบค่าใช้จา่ยล่าสดุได้ทาง

โทรศพัท์หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทประกนัชวีติจะเปิดเผยเพ่ิมเติมในเอกสารประกอบการขาย 
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บริษัทประกนัชวีิตอาจกําหนดเงือ่นไขการขายคืนหน่วยลงทนุ วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทนุ วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทนุเพ่ิมเตมิท่ีกําหนดไว้ในกรมกรรม์ประกนัชีวติและ/หรือเอกสารประกอบการขาย ภายใต้กรอบระยะเวลาการรับซือ้คืน

หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนดในหนงัสือชีช้วน และคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะมีผลเมื่อบริษัทจดัการได้รับเอกสารหลกัฐาน

จากบริษัทประกนัชวีิตครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้โดยใช้

แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวติ ตามจาํนวนขัน้ตํ่าและเงื่อนไขท่ีระบใุนกรมธรรม์ประกนัชวีิต 

การชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุในกรณีการขายคืนกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะชําระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทนุให้กบับริษัทประกนัชีวิตภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิ

ให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ

กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทุน

รวมยงัไม่สามารถชําระค่าขายคืนตามกําหนดเวลาดงักล่าว เน่ืองจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 

มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามท่ีสมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก

สํานกังาน ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีเสร็จสิน้การคํานวณดงักล่าว 

ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าท่ีต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนท่ีได้รับจากบริษัทจดัการให้กับผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือ้คืน

หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกับ

ธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในกรณีท่ีบริษัท

จัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชําระค่าขายคืนตามกําหนดเวลาดังกล่าว เน่ืองจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนหรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามท่ีสมาคมกําหนดโดยได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานกังาน ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีเสร็จสิน้การ

คํานวณดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะประกาศวนัหยุดดงักล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการ โดยวิธีการชําระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทนุเป็นไปตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

เงื่อนไข ข้อจาํกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

1. การชําระค่ารับซือ้คืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอ่ืนแทนบริษัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน โดยขัน้ตอนท่ีกําหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ

ของกองทนุรวมทกุราย 

2. การเล่ือนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว

ได้เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการซึง่ต้องไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตใุดเหตุหน่ึงดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบ

ของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มีเหตจุําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 

(ข) มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 
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(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตัง้แต่ 1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ (1) และ (2) ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

1. เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการ

ผ่อนผนัจากสํานกังาน 

2. แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน

เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

3. แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบ

ของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการ

จะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

4. ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บริษัทจดัการ

รับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีส่งคําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

3. เงื่อนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ  

1. บริษัทจัดการมีวตัถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทางของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึง่โดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน

ของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจดัให้มีขึน้และดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ี

จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจัดสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคล

อเมริกนั (US person) ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น 

2. เพ่ือประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของ

บริษัทจัดการแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฎเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่

บคุคลใดก็ได้ 

3. ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ และไม่มี

สิทธินําหน่วยลงทนุไปจํานําเป็นหลกัประกนั 

เงื่อนไข ข้อจาํกัด การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง : 

การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสัง่ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบตัิตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทัว่ไป 

กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนท่ี 

ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทุน

ประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคําสัง่ซือ้และ/หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ ตามท่ีบริษัทจดัการ

เห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วนัทําการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคําสัง่ซือ้และ/หรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ

รับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง

การให้บริการ 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําสัง่ซือ้และ/หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสัง่ซือ้ดงักล่าวขดักบัหลกัเกณฑ์

ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทุน หรือ ทําให้เกิดความเส่ียงทางกฎหมายหรือ

ต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 

 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กินร้อยละ : 4.49 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ประมาณการคา่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทนุทัง้หมด รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแล้ว 

 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 2.0 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.08 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.0 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการจัดจาํหน่าย : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี

ในอัตราไม่เกนิร้อยละ 1.41 ตอ่ปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ได้แก่ 

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเสนอขายครัง้แรกจะจ่ายตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ

กองทนุเฉล่ียเท่ากนัทกุวนั เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี ได้แก่ 

(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสมัมนา

แนะนํากองทนุ ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ 

(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจดัตัง้กองทนุ และคา่ใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามกฎหมายก.ล.ต. 

(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุท่ีเรียกเก็บตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จํานวนหรือ

ทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนัน้ ได้แก ่

(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ค่าใช้จ่ายด้าน

การตลาด ตลอดจนการสมัมนาแนะนํากองทนุ ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามคําสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือ

ประกาศของสมาคม 

(ค) ค่าจดัทําจดัพิมพ์และจดัส่งใบแจ้งผลการจดัสรรหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการจดัทําและจดัพิมพ์ใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วย

ลงทุนใบคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว

รายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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(ง) ค่าจดัทําจดัพิมพ์และจดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวกบัการแก้ไขเปล่ียนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ การ

จดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามกฎหมายก.ล.ต. 

(จ) ค่าจดัทําค่าพิมพ์และจดัส่งหนงัสือชีช้วนและรายงานประจําปีถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ฉ) ค่าแปลเอกสารท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานของกองทนุเป็นภาษาต่างประเทศ 

(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทนุ 

(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทน

ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพ่ือรักษาสิทธิของกองทนุ ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนีข้องกองทนุ 

(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนีค้่าธรรมเนียมศาล 

ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จา่ยในด้านนิตกิรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจดัพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ย 

หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากการรับชําระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหนีด้้วย

เงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ค่าใช้จ่ายด้านภาษีค่าทําประกันภยัดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน

ทรัพย์สินดงักล่าว 

(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนงัสือพิมพ์ค่าไปรษณียากร

สําหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการส่ือสารโต้ตอบโดยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่ทางไปรษณีย์ 

(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบญัชีและเลิกกองทนุ 

(ฐ) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ด ของกองทุนรวมการคิดค่าใช้จ่ายตาม 

(1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 

(3) ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการซือ้หลกัทรัพย์ซึง่จะรวมอยู่ในต้นทนุของค่าซือ้หลกัทรัพย์เมื่อมีการซือ้หลกัทรัพย์แลค่าธรรมเนียม

ท่ีเก่ียวกบัการขายหลกัทรัพย์จะถกูหกัจากค่าขายหลกัทรัพย์เมื่อมีการขายหลกัทรัพย์ได้แก ่

(ก) ค่าอากรแสตมป์ 

(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

(ค) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซือ้ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สินใน

ต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์และภาษีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมท่ีต้องจ่ายตามข้อกําหนด 

หรือกฎหมายของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จดัการกองทุนใน

ต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามท่ีจ่ายจริง 

(5) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” 

ตามท่ีจ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

(6) ค่าใช้จ่ายในการประกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรืออตัราดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามท่ีจ่ายจริง 

(7) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนดัชําระราคา (Failed Trade) 

(8) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกประเภทท่ีเกิดขึน้หรือเก่ียวข้องกับการใช้ดชันีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) ท่ีทางผู้ ให้บริการ

และ/หรือผู้พฒันาดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) ดงักล่าว เรียกเกบ็จากการใช้บริการ ตามท่ีจ่ายจริง 

(9) ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง กบัการจดัการกองทนุซึง่มิได้ระบไุว้ข้างต้น (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุตามจํานวน

เงินและเวลาท่ีเกิดค่าใช้จ่ายนัน้จริง ทัง้นี ้การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ

กองทนุโดยบริษทัจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบส่วนท่ีเกินกว่าอตัราท่ีกําหนด 
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ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายตามข้อ (9) บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชดัเจนในหนงัสือชีช้วนฉบบัข้อมลูสําคญัท่ีผู้ลงทนุ

ควรทราบและในรายงานประจาํปีซึง่บริษัทจดัการ จดัทําเมื่อสิน้รอบระยะเวลาบญัชีแต่ละปี 

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถกูเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จา่ย ปรากฏในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบกําไร

ขาดทนุของกองทนุซึง่เป็นส่วนหน่ึงของรายงานประจําปี 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดของกองทนุเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

อน่ึง ประมาณการค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ดังกล่าว เมื่อคํานวณรวมกับค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมจะไม่เกิน

ค่าธรรมเนียมรวม 

 

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)  

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมลูค่าซือ้ขาย 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end fee) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า (Switching in) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดียวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจดัการเดียวกนั 

และจากบริษัทจดัการอ่ืน 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมลูค่าซือ้ขาย 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching out) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ในอตัราตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ม ี

ฉบับละ : 50.0 บาท 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :  

1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี) 

2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีผู้ซือ้

หน่วยลงทนุ ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จากผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีขอให้บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติท่ีบริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํา

กบันายทะเบียน ค่าแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมลูในทะเบียน เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนินการให้ผู้ ถือ

หน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษ ในอตัราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ  

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี)  
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อย่างไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ตามที่จ่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้ โอนจะถกูเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวในวนัท่ียื่นคาํขอ

โอนหน่วยลงทนุ 

- ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทุน ทัง้นี ้

ภายใต้เงื่อนไขข้อ 14 ส่วนข้อผกูพนั หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิแทนฉบบัเดิมท่ีสญูหาย 

- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end fee) และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเข้า (Switching in) จากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง

รายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุ

การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

 

8.4 วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม:  

บริษัทจดัการจะคํานวณ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

ทุกวนัท่ีมีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมด หกัด้วยมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียม

การจดัการค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีคํานวณนัน้ เป็นฐานในการคํานวณ

ค่าธรรมเนียมโดยค่าธรรมเนียมดงักล่าวได้รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และ

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน 

ทัง้นี ้การตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

แห่งประเทศไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

 

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การดําเนินการในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทนุ  

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ย การดาํเนินการของบริษัทจดัการ 

1. การเพ่ิมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

1.1 ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 

1.1.1 ไม่เกินอตัราท่ีระบใุนโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥  3 วนัทําการก่อนการเรียกเก็บเพ่ิมขึน้ 

1.1.2 เกินอตัราท่ีระบไุว้ในโครงการ1  

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอตัราท่ีระบไุว้ใน

โครงการ 

บริษัทจดัการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานกังานทราบภายใน 15 วนั

นบัแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง 

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอตัราท่ีระบไุว้ใน

โครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วนัก่อนการเรียกเกบ็เพ่ิมขึน้ 

และแจ้งให้สํานกังานทราบภายใน 15วนันบัแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง 

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจดัการต้องขอมติ3 เพ่ือแก้ไขโครงการ 

2. การลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 

2.1 ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีมีการเรียกเก็บลดลง 
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การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ย การดาํเนินการของบริษัทจดัการ 

2.2 แตกต่างไปจากท่ีระบไุว้ในโครงการ ให้บริษัทจดัการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานกังานเห็นชอบ

การแก้ไขโครงการในเร่ืองดงักล่าว 

1 เทียบกบัอตัราของรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเพ่ิมขึน้ 
2 การเปิดเผยข้อมลูต้องกระทําโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัทําให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทนุได้รับทราบข้อมลูดงักล่าวอย่างทัว่ถึง ทัง้นี ้บริษัท

จดัการจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th หรืออาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสม

ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ

การจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

 

9. เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม  

• ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สนิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies- ADLs)  

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษทัจดัการจะกําหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  

2. บริษทัจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดย

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

หน่วยงานท่ีมีอํานาจอ่ืน ทัง้นี ้การกําหนด ADLs Factor จะคํานึงถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้หรือ

ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สิน ความผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน 

สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินท่ีลดลงจากภาวะปกติ ต้นทุนและค่าใช่จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทํา

ธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัท

จดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยั

ท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ  

3. การกําหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษทัจดัการกําหนด โดยบริษัทจดัการจะ

คํานึงถงึปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพคล่องของกองทนุ ได้แก่ พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทนุ สภาพ

คล่องของทรัพย์สินท่ีกองทุนถือครอง หรือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการท่ีมีผลกระทบ

ต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุน โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ และ/หรือ

สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 

ขณะนัน้ๆ 

4. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง

สภาพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง  ๆท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการนัน้  
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2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําค่าซือ้หน่วยลงทุนท่ีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการท่ีมีการใช้

เคร่ืองมือ ADLs และบริษทัจดัการจะนํายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดําเนินการใดๆ ท่ีได้ดําเนินการหรือตดัสินใจ

ไปแล้วท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนของ

วนัทําการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุท่ีชําระด้วยเชค็ท่ีเรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ  

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ ท่ีทํารายการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ

เข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหน่ึงท่ีเกิน ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้ รวมถึง

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณากําหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกนัได้ และขอสงวนสิทธิท่ีจะมีข้อกําหนดเพ่ิมเติมใน

การเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีทํารายการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ

ออกในปริมาณมากตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการจะกําหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไว้ในโครงการ โดย

บริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการและ/หรือในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวมและ/หรือผ่านทางช่องทางอ่ืนท่ี

บริษทัจดัการกําหนด  

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. การเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้

2. บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัทําการซือ้ขายใดท่ีสดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิ

ของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยท่ีมลูค่าซือ้ขาย

หน่วยลงทนุสทุธิของกองทุน คํานวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) 

หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมลูค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทัง้นี ้รายละเอียด

วิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

3. บริษัทจดัการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลู “มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนเข้า น้อยกว่ามลูค่าการขายคนื

หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก” ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

4. ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ ADLs นี ้ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนํากลบัเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือ

บรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้ ถือหน่วยท่ียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทน

ให้กองทนุแต่อย่างใด 

• ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ notice period บริษทัจดัการสามารถจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทางได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กรณีกองทุนปลายทางมีการกําหนดเคร่ืองมือ Notice Period บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามแนวทางท่ี

กองทุนปลายทางกําหนดตามท่ีได้รับข้อมลูจากกองทุนปลายทาง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะติดตามกองทุนปลายทางเท่าท่ีสามารถ

ทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวมหรือ

ผ่านทางช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Notice Period รวมกับเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอ่ืนได้เพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสม

ของสถานการณ์ซึง่จะอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 
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ในกรณีท่ีกองทนุปลายทางมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง หรือกองทนุไทยมีการเปล่ียนแปลง

กองทุนปลายทางท่ีไปลงทุนใหม่ บริษัทจดัการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง

เพ่ิมเติมตามท่ีกองทนุปลายทางกําหนดได้ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

• เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษทัจดัการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กรณีกองทุนปลายทางมีการกําหนดเคร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจดัการจะพิจารณาใช้เคร่ืองมือดงักล่าวตามแนวทางท่ี

กองทุนปลายทางกําหนดตามท่ีได้รับข้อมลูจากกองทุนปลายทาง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถดูราละเอียดการใช้เคร่ืองมือ

Redemption Gate ในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และจะแจ้งให้ทราบเมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption 

Gate โดยไม่ชกัช้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ร่วมกับเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอ่ืนได้เพ่ือให้สอดคล้องตาม

ความเหมาะสมของสถานการณ์ซึง่จะอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีท่ีกองทนุปลายทางมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง หรือกองทนุไทยมีการเปล่ียนแปลง

กองทุนปลายทางท่ีไปลงทุนใหม่ บริษัทจดัการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง

เพ่ิมเติมตามท่ีกองทนุปลายทางกําหนดได้ ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

• การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามคําสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคาํสั่งซือ้หรือคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ 

(Suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาํเนินการได้สูงสุดไม่เกิน : 1 วนัทําการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสํานกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริต

และสมเหตุสมผลว่า จําเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตตุาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน

หน่วยลงทนุ (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตอ่ืุนใดดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแกผู่้ลงทนุเฉพาะราย 

เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้

(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

(1) การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่

ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการร้าย 

(3) การกระทําท่ีเป็นการปฏิบตัิตามคําสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

2.อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนั

เน่ืองมาจาก การท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุ
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ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการ

เป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนัทําการ 

 

10. การกําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :  

คํานวณภายใน : 2 วนัทําการ 

และประกาศภายใน : 3 วนัทําการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 

บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซึง่เป็นราคาปิด (Close) ท่ีประกาศบนหน้าจอ Bloomberg ในเวลาประมาณ 

17.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ของวนัท่ีทําการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา

รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถใช้ข้อมลูจาก Bloomberg ได้ หรือกรณีท่ีบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบ

ของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าอตัราแลกเปล่ียนนัน้ไม่มีความเหมาะสม หรือ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศของสมาคมบริษัทจดัการ

ลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีจะประกาศแก้ไขหรือประกาศเพ่ิมเติมในอนาคตบริษัทจัดการ

อาจพิจารณาใช้อัตราแลกเปล่ียนท่ีประกาศโดยธนาคารพาณิชย์ หรือหน่วยงานอ่ืนใดแทน หรือ ตามท่ีมีประกาศแก้ไขหรือ

ประกาศเพ่ิมเติมได้ ทัง้นี ้อตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวจะต้องสอดคล้องกบัประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน หรือสํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ีประกาศกําหนด 

2. บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี ้

(2.1) คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทําการ ภายใน 2 วนัทําการ เว้นแต่วนัทําการคํานวณนัน้ตรง

กับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน หรือวันตามท่ีบริษัทจัดการ

ประกาศกําหนดเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกต ิ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายใน 2 วนัทําการ ทัง้นี ้

ให้ใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักล่าว 

(2.3) ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัดงัต่อไปนี ้

(ก) วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยให้ประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป 

(ข) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยให้ประกาศภายใน 

3 วนัทําการถดัไป 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับข้อมลูเพ่ือใช้คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขาย

หน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน จากต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้บริษัทจดัการไม่สามารถคํานวณและ

ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้ บริษัทจดัการจะคํานวณ

และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี ้

ภายในวนัทําการถัดจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับข้อมลูดงักล่าว และประกาศในวนัทําการถัดไปจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุ

ดงักล่าว 
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ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี กําหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและหรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วย

เร่ืองการดําเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

ในกรณีท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ เน่ืองจากมเีหตจุําเป็นและสมควรท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุ ของบริษัทจดัการ 

โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเก่ียวกบัราคาของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคํานวณหรือ

ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการประกาศสาเหต ุและแนวทางปฏิบตัิให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ท่ีเข้าถึงได้ง่ายและทัว่ถึง ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุน

สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 



 

 

 

 

 

 

ข้อผูกพัน 
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1. บริษัทจัดการ: 

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุแอสเซท พลสั จํากดั 

ที่อยู่ (ภาษาไทย) : เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของบริษัทจดัการ 

1. รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และ

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และหรือเงินตอบแทนอ่ืนใด ตามอตัราท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บ

จากผู้สัง่ซือ้ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

2. สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซือ้หรือสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 

3. สงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 

4. สงวนสิทธิท่ีจะรับชําระหนีเ้พ่ือกองทุนด้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีไม่ใช่หลกัประกันแทนการชําระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนีท่ี้ 

ระบไุว้ในโครงการ 

5. สงวนสิทธิท่ีจะชําระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

การจดัตัง้และจดทะเบียนกองทนุ การเปล่ียนแปลงและแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการ 

1. ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ภายใน 15 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชน 

2. ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีหลักฐาน

ดงักล่าวสญูหาย 

3. ดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมจํานวนเงินทนุของกองทนุตามวธีิการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

4. แจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมลูท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพ่ิมจํานวนเงนิทนุและการแก้ไขเพ่ิมเติมจํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุ

ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดให้แก่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติมนัน้ 

5. เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีการจดัการกองทุนภายใต้หวัข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการ

กองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

6. จดัทําหนงัสือชีช้วนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกับกองทุน ณ วนัสิน้ปีบญัชีและส่งให้แก่สํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัแต่วนัสิน้บญัชนีัน้ 

7. ประกาศข้อมลู รายละเอียด การดําเนินงานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบักองทนุตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกําหนด 

8. ดําเนินการเลิกกองทนุตามหวัข้อ “การเลิกโครงการ” 

9. จดัให้มีการชําระบญัชีตามหวัข้อ “การชําระบญัชีของกองทนุรวมและวิธีการคืนเงินเฉล่ียให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเมื่อเลิกโครงการ” 

การบริหารกองทนุ 

1. จดัการกองทนุให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการท่ีได้รับอนมุตัิข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ พระราชบญัญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ปัจจบุนัและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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2. นําเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนและซือ้ ขาย ซือ้ลด ขายลด ไถ่ถอนจําหน่าย 

สัง่โอน รับโอน เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมหลกัทรัพย์หรือฝาก ถอนทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้นัน้ โดยลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ

กฎหมาย วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของโครงการ ทัง้นี ้โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั 

3. จดัให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

4. สัง่ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาค่าหลกัทรัพย์ 

5. จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใดให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน และกองทุนให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ของการจัดการกองทุนตามท่ีกําหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้ หรือผู้ ถือ

หน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

6. เบิกจ่ายเงินของกองทนุสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทนุภายใต้หวัข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บ

จากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

7. เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนอยู่เท่าท่ีจําเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

8. ดแูล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดําเนินการให้มีการฟ้องร้องบงัคบัคดีหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย 

ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

9. ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในการดําเนินการตามข้อ “การรับชําระหนีเ้พ่ือกองทนุรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน” 

การจดัทําบญัชีและการรายงาน 

1. จดัทําบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุไว้โดยถกูต้องครบถ้วน 

2. จดัทํารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัทําการนัน้ 

3. จดัทํารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในทกุสิน้วนัทําการนัน้ 

4. คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามท่ีกําหนดในหัวข้อ 

“วิธีการคํานวณกําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ” 

5. จดัทําและจดัส่งรายงานตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

การขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและงานทะเบียนหน่วยลงทนุ 

1. จดัให้มีใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ซึง่มีลกัษณะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย 

ก.ล.ต. กําหนด 

2. ขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามวิธีท่ีระบใุนโครงการและหนงัสือชีช้วน 

3. จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อ “การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุน” และ “การจัดสรรเงิน

ให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ “ 

4. ดําเนินการจัดสรรจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรับซือ้คืนจากผู้ ถือหน่วยลงทุนตามส่วนตามหัวข้อ “การเล่ือน

กําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ 

หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” หรือ“การชําระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน” 

5. ดําเนินการยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนซึง่ได้รับการจดัสรรเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้วในวนัทําการถดัจากวนัท่ี

บริษัทจดัการทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้ 

6. จดัให้มีและเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

7. เปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้หรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
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8. จดัให้มีรายงานข้อมลูของกองทนุตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

9. ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะดําเนินการตาม “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” 

การแต่งตัง้บคุคลอ่ืน 

1. จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและ

แต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนตามเงื่อนไขการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก่อน 

2. แต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนภายใต้หลกัเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

3. แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้

ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี 

4. แต่งตัง้หรือดําเนินการเป็นนายทะเบียนเองตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

5. แต่งตัง้ผู้ชําระบญัชีของกองทนุเมื่อยตุิหรือเลิกกองทนุ 

6. แต่งตัง้หรือถอดถอนท่ีปรึกษา 

การปฏิบตัิงานหรือการดําเนินการอ่ืนๆ ตามสิทธิและหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

1. กระทํานิติกรรมหรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย 

2. ปฏิบตัิการอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลซุึ่งวตัถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้จะต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 

3. ปฏิบตัิตามสิทธิและหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีข้อกําหนดในข้อผกูพนั

หรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ

กองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่นัน้ ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทุนได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตาม

ข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว 

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสัง่ของสํานักงาน หรือโดยเหตุอ่ืนใดตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องดําเนินการตามท่ีจําเป็นเพ่ือให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่

เข้าทําหน้าท่ีต่อไปได้ซึง่รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่ 

 

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์: 

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

ที่อยู่ : เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

1. ได้ค่าตอบแทนจากกองทนุสําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

2. บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักล่าว 
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หน้าท่ีของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

1. ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในโครงการ ข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับ

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

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ปัจจบุนัและท่ี แก้ไขเพ่ิมเตมิ โดยเคร่งครัด 

2. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ ที่บริษัทจดัการประสงค์จะลงทุนใน 

หรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์นัน้ บริษัทจดัการยนิยอมให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จะทําสญัญาแต่งตัง้ผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึง่มี

หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เป็นตวัแทนในการทําหน้าท่ีฝากหลกัทรัพย์เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน

ของกองทนุรวม (ถ้ามี) โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตัง้ตวัแทนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบก่อนท่ีจะนําทรัพย์สิน

ของกองทนุไปเก็บรักษาไว้ท่ีตวัแทนนัน้ด้วย 

3. รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีบริษัทจดัการได้คํานวณไว้แล้ว

ตามท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทุน

และราคาหน่วยลงทนุ” เมื่อเห็นว่าถกูต้องแล้ว 

4. จ่ายเงินเป็นยอดรวมเพ่ือคืนให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามคําสัง่ของผู้ชําระบญัชี 

5. โอนเงินค่าขายหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเพ่ือเข้าบญัชีกองทนุ ตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 

6. แจ้งให้บริษัทจดัการทราบหากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ คําสัง่ หรือข้อบงัคบัอ่ืนใดท่ีออกตาม

กฎหมายก.ล.ต. 

7. ดําเนินการฟ้องร้องบังคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าท่ีของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจาก

บริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8. ให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะดําเนินการตามหวัข้อ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้

ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” หรือ “การรับชําระหนี ้

เพ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืน” 

9. รับรองผลการนบัมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามท่ีได้รับเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติจากบริษัทจดัการ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุน

ซึง่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนงัสือแจ้งมติ

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ และปรากฎว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 

หรือไม่เกินร้อยละ 80 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือ

ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

10. รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนและดูแลตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบตัิตามมาตรา 130 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และในพระราชบัญญัติฉบับแก้ไข ในกรณีท่ีผู้ ชําระบัญชี

กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายงานให้

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้โดยไม่ชกัช้า 

11. ดําเนินการรับหรือจ่ายเงินจากบญัชขีองกองทนุ ตามคําสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรของบริษัทจดัการ 

12. ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องอนุญาตให้บริษัทจัดการ หรือผู้สอบบัญชีของกองทุนทําการตรวจสอบบัญชีหลักทรัพย์บัญชี

กองทุน และเอกสารหลกัฐานอ่ืนของกองทุนได้ภายในเวลาทําการปกตขิองผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบริษัทจดัการจะบอกกล่าว

ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วนัทําการ 

13. ในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีของกองทุน หรือผู้ สอบบัญชีของผู้ ดูแลผลประโยชน์หรือผู้ สอบบัญชีอิสระ หรือผู้ ชําระบัญชีของ

กองทุน หรือหน่วยงานผู้มีอํานาจควบคุมผู้ดูแลผลประโยชน์ขอคําชีแ้จง ไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตามเก่ียวกับ
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การกระทําการใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบญัชีหลกัทรัพย์หรือบญัชีของกองทนุ หรือเร่ืองอ่ืนใดเก่ียวกับกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์

ต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบโดยทนัทีและจะต้องทํารายงานเกี่ยวกับคําขอดงักล่าวพร้อมรายงานขัน้ตอนการปฏิบตัิท่ี

ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้กระทําไปแล้ว หรือท่ีจะกระทําต่อไปให้บริษัทจดัการทราบโดยไม่ชกัช้า 

14. หน้าท่ีอ่ืนใดท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

หน้าท่ีในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน 

1. รับฝาก ดแูล เก็บรักษา และบนัทึกทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์

และทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนใดท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ดูแลรักษาอยู่จนกว่าจะเลิกกองทุนหรือสิน้สดุการทําหน้าท่ี ผู้ดูแลผลประโยชน์

ตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมทัง้ดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามท่ี ระบุไว้ในโครงการและใน

หนงัสือชีช้วนของกองทุนโดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภยัท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จํากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือตกลงเป็นอย่างอ่ืน และหากมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีเก็บ

รักษาทรัพย์สิน ต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบทนัที 

2. ดแูล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทนุ เพ่ือผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น การรับเงินปัน

ผลการรับดอกเบีย้และหรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อ่ืนใดท่ีกองทุนพึงจะได้รับ รวมทัง้ดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธิ

นัน้ๆ ตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ รวมทัง้แจ้งให้บริษัทจดัการทราบในกรณีท่ี มีความจําเป็นท่ีต้องป้องกันการเสียสิทธิท่ีมีอยู่หรือ

เก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์นัน้ๆ 

หน้าท่ีเก่ียวกบัการดําเนินการเก่ียวกบัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุ 

1. ส่งมอบ รับมอบ สั่งซือ้ตามสิทธิจําหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาหลักทรัพย์

ตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ โดยตรวจสอบความสมบรูณ์ความถกูต้องครบถ้วนของหลกัทรัพย์และทรัพย์สินก่อนดําเนินการ 

2. จดัทํารายงานดงัต่อไปนี ้เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือส่งทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดท่ีได้ตกลงร่วมกัน ส่งให้บริษัทจดัการ 

ก. รายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทนุเป็นรายวนั 

ข. รายงานรายละเอียดการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทนุท่ีรับฝากไว้ 

ค. จดัทําบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุรวมท่ีรับฝากไว้ 

ง. รายงานเก่ียวกบัเงินลงทนุของกองทนุแยกตามประเภทของหลกัทรัพย์และตามสถานภาพของหลกัทรัพย์พร้อมทัง้คํานวณดอกเบีย้

ค้างรับ (ถ้ามี) เป็นรายวนั 

จ. รายงานเจ้าหนี ้ซือ้หลกัทรัพย์และลกูหนี ้ค่าขายหลกัทรัพย์เป็นรายวนั 

ฉ. รายงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบับญัชหีลกัทรัพย์และบญัชีเงินฝากของกองทุน ตามท่ีตกลงร่วมกนั 

3. รายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบตัิตามหน้าท่ีตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทัง้นี ้ภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึง

เหตกุารณ์ดงักล่าว 

ความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายในการรับฝากทรัพย์สิน ซึ่งพิสจูน์ได้ชดัเจนว่าเกิดขึน้จากการกระทําหรืองดเว้น

กระทําการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของผู้ดูแลผลประโยชน์พนักงาน ลกูจ้าง บริวาร หรือบุคคลใดท่ีทํางานให้แก่ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

และตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถึงหน้าท่ีดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผู้ ดูแลผลประโยชน์ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าท่ีดําเนินการตามท่ีจําเป็นเพ่ือให้ผู้ ดูแล
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ผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพ่ือรับรอง

ความถกูต้องและครบถ้วนของส่ิงท่ีส่งมอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีในการดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอนัเป็นการขดักับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานัน้

จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อ่ืน เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าท่ีเป็น

ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะท่ีเป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง

เพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ทราบข้อมลูดงักล่าวมไิด้แสดงการคดัค้าน 

ในกรณีท่ีการดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติให้ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามท่ีจําเป็นเพ่ือขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้ทัง้นี ้โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก่อน 

(1) เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาจดัตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก

ฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั หรือตามกําหนดเวลาท่ีทัง้สองฝ่ายได้ตกลงร่วมกนั 

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือ 

บริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาจดัตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่

น้อยกว่า 30 วนั 

(3) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดและ

บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญาให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือ

ประกาศดงักล่าว ทัง้นี ้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลเป็นการเพ่ิมภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดแูลผลประโยชน์

ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั่งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้

บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

(4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี

ขายได้แล้วทัง้หมดของโครงการเรียกร้องให้มีการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(5) ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับกองทนุไปเปิดเผย 

หรือใช้ในทางท่ีก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการ

สามารถบอกเลิกสญัญาจดัตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้การบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ไม่น้อยกว่า 15 วนั 

(6) ในกรณีท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองคุณสมบัติของผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ี

บริษัทจดัการตรวจพบเองหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอย่างอ่ืน และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 

วนั นับแต่วันท่ีได้แก้ไขเสร็จสิน้ หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะขอ
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อนุญาตเปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข

เมื่อได้รับอนญุาตแล้วบริษัทจดัการจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนโดยพลนั 

ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระทําการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวม หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีไม่เข้าข้อยกเว้นให้

กระทําได้หากเป็นกรณีท่ีมีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา

แต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

 

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19 

สํานกังานเลขท่ี 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140  

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

และ/หรือท่ีบริษทัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั และ/หรือท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย และหรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน

ในต่างประเทศท่ีอาจแต่งตัง้เพ่ิมเติมในอนาคต 

 

3. นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : 

ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุแอสเซท พลสั จํากดั 

ที่อยู่ : ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตี ้เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

 

4. ผู้จัดจาํหน่าย : - 

 

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

 

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

 

7. ที่ปรึกษาการลงทุน : - 

 

8. ที่ปรึกษากองทุน : - 

 

9. ผู้ประกัน : - 

 

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : - 

 

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

 

12. Prime Broker : - 
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13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน: 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการมีข้อผูกพนัท่ีจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืน

แก่บริษัทจดัการผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวนัทําการรับซือ้คืนตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ซึ่งคํานวณตามหวัข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 

และราคาหน่วยลงทุน” และได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีท่ีบริษัทจดัการดําเนินการ ตามท่ีกําหนด

ไว้ในหวัข้อ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน

หน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” 

 

สิทธิในการรับเงนิปันผล : - 

 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ภายใต้ เงื่อนไข "ข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ" 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ 

(ก) ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นคําขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือสํานกังานนายทะเบียน

หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้ รับโอนไม่ได้เป็นผู้ ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิด

บญัชีกองทนุและยื่นต่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

(ข) ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครัง้ ณ วนัท่ียื่นคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

(ค) หลังจากท่ีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนแล้ว ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน

จะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกํากบัภาษีพร้อมหลกัฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 

(ง) การโอนหน่วยลงทุน ดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยัน

การโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนัท่ีผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหรือนายทะเบียน

หน่วยลงทนุได้รับคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

(จ) การโอนหน่วยลงทนุและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดําเนินการเป็นอย่างอ่ืนในกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน

เป็นหลกั ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใต้เงื่อนไขท่ีระบใุนข้อ “การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” 

ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

 

ข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ ท่ีมีหนังสือเดินทาง

ประเทศสหรัฐหรือผู้ ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่โดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ

บคุคลดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึง่จดัให้มีขึน้และดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะ

ปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนที เป็นบุคคล

อเมริกนั (US person) ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุไมม่ีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ และไม่มี

สิทธินําหน่วยลงทนุไปจาํนําเป็นหลกัประกนั 
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สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพ่ือทําการแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงการหรือวิธีจดัการ โดยบริษัทจดัการจะทําการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ

และข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการต่อเมื่อได้รับมตจิากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ

จํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุน

ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนตามท่ีบริษัทจดัการ

กําหนด ทัง้นี ้เป็นไปภายใต้หวัข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบริษทัหลกัทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) ต้อง

ไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เป็นกรณี กองทนุรวมท่ี

มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนท่ีถืออยู่ 

 

สิทธิในการได้รับเงนิคืนเม่ือเลิกโครงการ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืนเมื่อโครงการสิน้สุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ ชําระบัญชีท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชําระบญัชี โดยจะได้ดําเนินการให้มีการจําหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ชําระภาระหนีสิ้น

และแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุไว้ในหัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียคืนเงิน

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเมื่อเลิกโครงการ” 

 

สิทธิประโยชน์อื่นๆ : 

1.  สิทธิในการได้รับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้ในกรณีท่ีกองทนุไม่สามารถ

ชําระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ตามท่ีกําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วย

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน”  

2.  สิทธิในการเปล่ียนแปลงข้อมลูในบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลท่ีได้แจ้งไว้เมื่อเปิดบัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุน ต้องกรอกใบคําขอ

เปล่ียนแปลงข้อมลูและยื่นให้แก่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนเพ่ือแก้ไขข้อมลูโดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องยื่นเอกสารประกอบ 

(ถ้ามี) เพ่ือให้นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขข้อมลูในบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุต่อไป โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องรับทราบและยินยอม

ท่ีจะปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปล่ียนแปลงข้อมลู 

3. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย ทัง้นี ้นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจํานํา

ให้แก่ผู้ รับจํานําท่ีเป็นสถาบนัการเงินเท่านัน้ 

สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุจะแตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทนุกองทนุนี ้เน่ืองจาก

บริษัทประกนัชวีิตจะทําหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการรวบรวม และนําส่งคําสัง่ซือ้และขายหน่วยลงทนุไปยงับริษัทจดัการในนามของ 

บริษัทประกนัชวีิตโดยไมเ่ปิดเผยชื่อท่ีแท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Omnibus account) เช่น การได้รับข้อมลูกองทนุอาจล่าช้า

กว่าได้รับจากบริษัทจดัการโดยตรง เป็นต้น 
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รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความรับผิดจํากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทนุท่ียงัส่งใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 

การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่า

ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อกําหนดในข้อผกูพนัซึง่ลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตัง้จาก

บริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน

ของกองทนุรวมท่ีตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ๆ ด้วย 

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

- ใบหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

14.1. เมื่อบริษัทจดัการได้รับใบคําขอเปิดบญัชี และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบตามท่ี

กําหนดแล้วบริษัทจดัการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบญัชี และหรือสําเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือ

ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานในการเปิดบญัชี และการซือ้หน่วยลงทนุ 

14.2. บริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้ เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน

ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัช ี

14.3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื่อผู้จองซือ้หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุต่อเมื่อบริษัทจดัการได้รับชําระค่า

ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว และผู้จองซือ้หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว 

14.4. บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครัง้ท่ีมีการ

ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกบริษัท

จดัการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ ภายใน 15 วนัทําการ นบัตัง้แต่

วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และในกรณีท่ีบริษัทจดัการขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุภายหลงัระยะเวลา

เสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 

15 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

14.5 บริษัทจดัการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุน ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัท

จดัการออกใบหน่วยลงทุน เพ่ือนําไปใช้เป็นหลกัประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน หรือกรณีพิเศษอ่ืนๆ ทัง้นี ้ในการ

ออกใบหน่วยลงทนุทกุกรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจดัการเห็นสมควรเท่านัน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

2. ยื่นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมมนการออกใบหน่วยลงทนุแก่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

3. นายทะเบียนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามจํานวน

หน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอสําหรับกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอมากกว่า

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุน

ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทนุสําหรับหน่วยลงทนุจํานวนเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
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4. ใบหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึง่จะระบุ

ชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทจดัการและประทบัตราสําคญั หรือลายมือชื่อนาย

ทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เคร่ืองจักรประทับ หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. จะอนุญาตให้ทําได้จึงจะถือว่า ใบ

หน่วยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั่งซือ้หน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัท

ประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วนัทํา

การนบัตัง้แต่วนัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสาร

รับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุโดยตรง 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัทําหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิง

ต่อบริษัทจดัการกองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได้ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุบริษัทจดัการกองทนุรวมต้องจดัทําใบหน่วยลงทนุมอบให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
15. กําหนดเวลา วิธกีาร และข้อจาํกัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน: - 

 

16. วิธกีารชําระเงนิหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ: 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

เป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ โดยขัน้ตอนท่ีกําหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมทกุราย 

การชาํระเงนิหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะชําระให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏชื่อตามทะเบียน

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ เวลาท่ีกําหนดเท่านัน้ 

 

17. การจัดทาํทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน: 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ ท่ีมีหนังสือเดินทาง

ประเทศสหรัฐหรือผู้ ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่โดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ

บคุคลดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึง่จดัให้มีขึน้และดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะ

ปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคล

อเมริกนั (US person) ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีจัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจํากดัสิทธิใดๆ 

แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือ

ตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้
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(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ ถือ

หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสงู ตามท่ีกําหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เว้นแต่

เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย

ลงทุนจะทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีกําหนด ในโครงการจดัการกองทนุรวม 

เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทนุ ดงันี ้

1. หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวม

หุ้นระยะยาวท่ีจดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ  

3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทนุของกองทนุ 

ข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการ

กองทนุรวมจะไมน่บัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน

ชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนท่ีถืออยู่ 

หลักเกณฑ์และวิธกีารในการขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการ

กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวงเห็นชอบให้

ดําเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมต ิ

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินัน้เสียไป  

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัสําคญั ต้องได้รับมติพิเศษ

ของผู้ ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือ

หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง

หนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่ กรณีท่ีกองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุน

นอกจากจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในข้อผกูพนั หรือท่ีกําหนดไว้ใน

มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ีกําหนดในประกาศนีแ้ล้ว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมดงัต่อไปนีด้้วย 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน 

ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ

พิเศษของจํานวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ

จํานวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

วิธกีารแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนั : 

การแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อผกูพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระสําคญัท่ีเป็นไปตามและ

ไม่ขดัหรือแย้งกับพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจของ

กฎหมายดงักล่าว ให้ถือว่าข้อผกูพนัส่วนท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญา 



กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์  13 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญัต้องได้รับมติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

ทัง้นี ้เร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ให้รวมถึง 

(ก) ข้อกําหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ข) ข้อกําหนดเก่ียวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ ท่ี ทน. 19/2554 

(ค) ข้อกําหนดเก่ียวกบัการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน  

(ง) ข้อกําหนดเก่ียวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ท่ี ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี

ประกนั และข้อกําหนดเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใดๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง

ได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัให้มีสาระสําคญัสอดคล้องกับโครงการจดัการกองทนุรวมท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยได้รับมติโดย

เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน แล้วแต่กรณี หรือ 

(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจาํเป็นหรือสมควร และไมก่ระทบต่อ

สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพนัไม่ว่ากรณีใดต้องกระทําเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทจดัการ

กองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)  

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ท่ีทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพ่ือให้ผู้ ถือหน่วย

ลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้จัดส่งสรุปการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันพร้อมทัง้เหตุผลและความจําเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

พร้อมกบัการส่งรายงานประจําปีของกองทนุรวม 

 

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ม ี

 
19. การเลกิกองทนุรวม: 

เงื่อนไขในการเลิกกองทนุ : 

19.1 เมื่อครบอายโุครงการ 

19.2 หากปรากฏว่ากองทนุเปิดใดมีมลูค่าหน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจํานวนดงันี ้

(1) จาํนวนผู้ ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวนัทําการใด 

(2) กรณีท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงันี ้

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสทุธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

(ข) มยีอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิในชว่งระยะเวลา 5 วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดตอ่กนัคิดเป็นจํานวนเกินกวา่ 

2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกําหนดระยะเวลาการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน

เป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทนุ ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกนั ซึง่

กองทนุรวมเปิดให้รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเท่านัน้ 
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 ความใน (2) มิให้นํามาใช้บงัคบักับกองทุนรวมที่บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื ่อโดยสจุริตและ

สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ เน่ืองจากกองทุนรวมยงัคงมีทรัพย์สิน

คงเหลือท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนัน้ 

(3) กรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขาย

คืนหน่วยลงทุนตาม (2) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

 ความใน (2) และ (3) มิให้นํามาใช้บงัคบักับกองทุนรวมดงัต่อไปนี ้

 (ก) กองทุนรวมตลาดเงิน 

 (ข) กองทุนรวมดชันี 

 (ค) กองทุนรวมอีทีเอฟ 

 (ง) กองทนุรวมหน่วยลงทุน 

 (จ) กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

(4) มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท

ในวนัทําการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนัน้ 

19.3 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น

กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตามหน้าท่ีของตน 

19.4 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนหน่วยลงทนุ

ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุซึง่ส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

19.5 สํานกังานจะเพิกถอนการอนุมตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสยัว่าอาจมีการจดัตัง้กองทุนรวม

เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเพ่ือการแสวงหาประโยชน์จากการลงทนุของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพ่ือเป็นเคร่ืองมือใน

การบริหารจดัการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใด และสํานกังานได้ดําเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการกองทนุรวม

หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องทําการชีแ้จง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลกัฐาน ซึ่งในกรณีท่ีไม่มีการชีแ้จง หรือชีแ้จงแล้วแต่ไม่อาจ

พิสูจน์หรือทําให้เชื่อได้ว่าการจดัตัง้กองทุนรวมเป็นการจัดตัง้กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสํานักงานสัง่ให้

บริษัทจดัการกองทนุรวมทําการแก้ไข หรือดําเนินการใดๆ และบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการตามท่ีสํานกังาน

สัง่ได้หรือดําเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทําให้กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปอย่างแท้จริง 

 

การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกกองทุนรวม : 

1. ในกรณีการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเพราะเหตตุามข้อ 19.2 บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนีเ้พ่ือเลิกกองทนุเปิด

ดงักล่าว เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
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1. ยตุิการรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคืนหน่วยตัง้แต่วนัท่ีเกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ 

2. แจ้งให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ โดยวิธีการดงันี ้

 2.1 แจ้งผู้ ถือหน่วยท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ท่ีมีหลกัฐานว่าสามารถติดต่อผู้ ถือหน่วยได้  

 2.2 แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดแูลผลประโยชน์  

 2.3 แจ้งสํานกังานผ่านระบบท่ีจดัไว้บนเว็บไซต์ของสํานกังาน 

3. จําหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุให้เลิกกองทนุเพ่ือรวบรวมเงินเท่าท่ี

สามารถกระทําได้เพ่ือชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ ถือหน่วยโดยอตัโนมตัิ  

4. ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสดัส่วนจํานวนเงินท่ีรวบรวมได้ตามข้อ 3 ให้ผู้ ถือหน่วยภายใน 10 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุให้เลิก

กองทนุ และเมื่อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนัน้  

ในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดใดลดลงเหลือ

น้อยกว่า 50 ล้านบาทในวนัทําการใด หากบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนัน้บริษัทจดัการจะดําเนินการ ตาม 1 ถึง 4 

2. ในกรณีการเลิกโครงการจดัการกองทุนรวมเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอ่ืนท่ีทราบกําหนดการเลิก

ล่วงหน้าการเลิกโครงการเนื่องจากครบกําหนดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้เว้นแต่สํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

การดาํเนินการ ระยะเวลาดาํเนินการ 

2.1 แจ้งให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบ 

2.1.1 แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

2.1.2 แจ้งสํานกังานผ่านระบบท่ีจดัไว้บนเว็บไซต์ของสํานกังาน 

2.1.3 แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ในกรณีท่ีหน่วยของกองทนุนัน้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

≥ 5 วนัทําการ 

ก่อนวนัเลิกกองทนุ 

2.2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ ถือหน่วยและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบเร่ืองดงักล่าว  ≥ 5 วนัทําการ 

ก่อนวนัเลิกกองทนุ 

2.3 จําหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยูข่องกองทนุเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋สญัญาใช้เงนิท่ีมกํีาหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม 

ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลิก

กองทนุ 

 

20. การชําระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน: 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการชําระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ชําระบญัชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพ่ือทํา

หน้าท่ีรวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการชําระหนีสิ้นของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้ทําการ

อย่างอ่ืนตามแต่จําเป็นเพ่ือชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน

รวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่ตามสัดส่วน

จํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยู่ตามหลกัฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงการ 

เมื่อได้ชําระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบญัชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สิน

ดงักล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็น

ส่วนหน่ึงของข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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