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1. ข้อมูลทวัไป  

ชอืโครงการจัดการ (ไทย) : กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โรโบติกส์ 

ชอืโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Asset Plus Robotics Fund 

ชอืย่อโครงการ : ASP-ROBOT 

ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด  

ประเภทการขาย : ขายหลายครัง 

การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด 

รายละเอยีดเพิมเติมเงอืนไข (อายุโครงการ) :  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครังแรก หรือหลงัจากสินสดุระยะเวลาการเสนอขาย

หน่วยลงทนุครังแรก หากปรากฏว่าจานวนเงินทีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครังแรกไม่เพียงพอต่อการจดัตงักองทนุได้อย่าง

เหมาะสม หรือไม่มีตราสารทีสามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม เพือประโยชน์สงูสดุของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตงักองทนุ ทงัน ีขึนอยู่กบัดลุยพนิิจของบริษัทจดัการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้

ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะคืนเงินให้แก่ผู้สงัซอืหน่วยลงทนุตามข้อกําหนดในเรืองการคืนเงินค่าสงัซอืหน่วยลงทนุ 

ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพอืผู้ลงทนุทวัไป 

ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพอืตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนทีต้องการลงทุนในหน่วยลงทุน CIS ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี เงินฝาก ตราสารกึงหนี

กึงทนุ เป็นต้น ตลอดจนหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอืน 

 
2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน 

ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ : ไม่มี 

ประเภทการลงทุนตามความเสียงเกยีวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเน้นลงทนุแบบมีความเสียงต่างประเทศ 

รายละเอยีดเพิมเติมเกียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทนุมีนโยบายลงทนุในหน่วย CIS ต่างประเทศ ทีมีนโยบายลงทนุในตราสารทนุของบริษัททีดําเนินธุรกจิด้านปัญญาประดษิฐ์ 

(Artificial Intelligence) หรือเกียวข้องกับการใช้หุ่นยนต์ในการประกอบกิจการ หรือเกียวข้องกับเทคโนโลยี หรือเกียวข้องกับ

นวตักรรมต่างๆ รวมถึงลงทุนในตราสารทนุของบริษัททีดําเนินธุรกิจในลกัษณะดงักล่าวข้างต้นด้วย นอกจากนี กองทนุอาจลงทนุ

หรือมีไว้ในตราสารทีมีสญัญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทอ้ีางอิงกบัตราสารทนุและ/หรือหน่วย CIS ต่างประเทศ ที

มีเงือนไขตามทีกําหนดไว้ในนโยบายการลงทุนข้างต้น โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทนุ  

ในส่วนทีเหลือ กองทนุจะพิจารณาลงทนุในตราสารหนี และ/หรือตราสารกงึหนกีึงทนุ และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงิน

ฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน และ/หรือ

ทรัพย์สินอืนใดทีมีลกัษณะทํานองเดียวกนัโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้ ทังนี กองทุนจะมีการลงทุนทีส่งผลให้มี net exposure ทีเกียวข้องกับความเสียง
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ต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และกองทุนอาจลงทุนสญัญาซือ

ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพอืเพิมประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซงึรวมถึงการป้องกนัความเสียง

ทีมีอยู่จากการลงทุน เช่น การทําสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดทีอ้างอิงกบัราคาตราสาร อัตราดอกเบีย และ/หรือสญัญาฟิว

เจอร์ เป็นต้น ตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมทังอาจทําธุรกรรมการให้ยืม

หลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กําหนด  

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนีทีมีอนัดับความน่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนีที

ไม่ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเชอืถือ (Unrated) และตราสารทุนทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซงึตราสารหนีทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตรา

สารหนีทีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated) หรือตราสารทุนทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 

securities) ได้ เฉพาะกรณีทีตราสารหนีนันได้รับจัดอันดับความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (listed securities) แล้วแต่กรณี ในขณะทีกองทุนลงทุนเท่านัน  

สําหรับการลงทุนในต่างประเทศ ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะทําการป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศเกือบทงัหมดในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีทีสภาวการณ์ไม่

ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสียงตามดุลยพินิจของผู้ จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีทีมีการเปลียนแปลง

นโยบายการเงินซงึคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินระยะยาว กองทนุอาจพิจารณาป้องกนัความเสียงตามดุลยพินิจของผู้จดัการ

กองทนุ เป็นต้น  

ทงันี การคํานวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลา

ดงันรีวมด้วยก็ได้ ทงัน ีโดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคญั 

1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 

2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

3. ช่วงระยะเวลาทีต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเนืองจากได้รับคาํสงัขายคืนหรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุ หรือมกีาร

โอนย้ายกองทุนจาํนวนมากหรือเพือรอการลงทนุ ทงัน ีต้องไม่เกินกว่า 10 วนัทาํการ 

 

3. ข้อมูลเกียวกับจาํนวนเงนิทุนโครงการ 

จาํนวนเงนิทุนโครงการเริมต้น : 3,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิมเงนิทนุโครงการ : ม ี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจาํนวนเงินทุน :

เป็นจํานวนร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการ 

มูลค่าทีตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท 

จาํนวนหน่วยลงทุนเริมต้น : 300,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก : 10.0000 บาท 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

1. ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ

โครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) ทงันี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
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จํานวนเงินทนุของโครงการแต่ไม่เต็มจํานวนทีเพิมอกีร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนด

สินสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครังแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า  

2. บริษัทจดัการสงวนสิทธิทีจะเพมิเงินทนุของโครงการและ/หรือวงเงนิลงทุนในต่างประเทศได้ โดยจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ

ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทนุ  

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหน้า :  

 ทมีิได้มีวตัถปุระสงคเ์พือลดความเสียง (Non-Hedging)  

มีนโยบายการลงทนุใน derivatives : แบบไม่ซบัซ้อน  

วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อตัราส่วนการลงทนุใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกนิร้อยละ : 100.00  

การลงทุนในตราสารทมีีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทนุ  

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัให้ผลประกอบการเคลือนไหวสงูกว่าดชันีชีวดั (active management) 

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จา่ยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 

 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่ม ี

 

6. การจ่ายเงนิปันผล  

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย 

 

7. การรับซือคืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าขนัตาํของการรับซือคืน : ไม่กําหนด 

จาํนวนหน่วยลงทุนขันตาํของการรับซือคืน : ไม่กําหนด 

วิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบดลุยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทนุ 

ระยะเวลาในการรับซือคืน : ทกุวนัทําการซือขาย 

การรับซือคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

รายละเอยีดเพิมเติม 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสงัขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทกุวนัทําการซือขาย ตามราคารับซือคืนหน่วยลงทนุทีคํานวณได้ ณ สินวนัทํา

การซือขายหน่วยลงทุนนนั เป็นเกณฑ์ในการคํานวณและเป็นราคาทีรับรองโดยผู้ ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยบริษัทจัดการจะ

กําหนดวนัเริมทําการรับคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนบัตงัแต่วนัถัดจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม

กบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว 
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วันทําการซือขาย หมายถึง วันทําการปกติของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุนต่างประเทศและ/หรือประเทศทีเกียวข้องกับการ

ลงทนุและ/หรือตามทีบริษัทจดัการกําหนด 

สําหรับการสงัขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัวนัเวลาทีกําหนดของวนัทําการซอืขายใด ให้ถือว่าเป็นการสงัขายคืนหน่วยลงทุนในวนั

ทําการรับซือคืนหน่วยลงทนุถดัไป ตามราคารับซือคืนหน่วยลงทนุทีคํานวณได้ ณ สินวนัทําการซอืขายหน่วยลงทนุนนั เป็นเกณฑ์

ในการคํานวณและเป็นราคาทีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

คําสังขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซอืคืน (ถ้ามี)ได้รับคําสงัขายคืน

หน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซือคืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ 

ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นพิเศษ 

ผู้สังขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสังขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีทีบริษัท

จดัการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ" 

อนึง ในกรณีทีบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนันไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานาน

ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปิดบญัชีดงักล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า   

การชาํระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะชําระเงินค่ารับซอืคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือคืนหน่วยลงทนุ 

โดยมิให้นบัรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศทีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการ

กองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจทีเกียวข้องในต่างประเทศซงึจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา 

ในกรณีทีบริษัทจดัการกองทุนรวมยังไม่สามารถชําระค่าขายคืนตามกําหนดเวลาดังกล่าว เนืองจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาใน

การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ตามทีสมาคมกําหนด

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที

เสร็จสินการคํานวณดงักล่าว 

ทงันี บริษัทจดัการจะประกาศวนัหยุดทําการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนบัสนุนการขาย

หรือรับซอืคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีการทีผู้ถือหน่วย

ลงทนุระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือใบคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ  

การขายคืนหน่วยลงทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิต 

โดยผ่านบริษัทประกันชีวิตได้ตามจํานวนขนัตําและเงือนไขทีระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึงอาจแตกต่างจากจํานวนขนัตําที

กําหนดไว้สําหรับการสงัขายคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว 

บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพือนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการ

ประกันภยั ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอตัราทีกําหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึง

มลูค่าในการขายคืนอาจตํากว่ามลูค่าขนัตําทกีําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดงักล่าวและจดัส่งให้ผู้

ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสดุ

ได้ทางโทรศพัท์หรือช่องทางอืนทบีริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิมเติมในเอกสารประกอบการขาย 

บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดเงือนไขการขายคืนหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงนิค่าขายคืน

หน่วยลงทนุ เพิมเติมทีกําหนดไว้ในกรมกรรม์ประกนัชีวิตและ/หรือเอกสารประกอบการขาย ภายใต้กรอบระยะเวลาการรับซือคืน

หน่วยลงทนุทบีริษัทจดัการกําหนดในหนงัสือชีชวน และคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมือบริษัทจดัการได้รับเอกสารหลกัฐาน

จากบริษัทประกนัชีวิตครบถ้วนแล้ว ทงัน ีผู้ ถือหน่วยลงทนุทีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้โดยใช้

แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวิต ตามจํานวนขนัตําและเงือนไขทีระบใุนกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
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การชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีการขายคืนกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้กบับริษัทประกนัชีวิตภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือคืนหน่วยลงทนุ โดยมิ

ให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ

กองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจทีเกียวข้องในต่างประเทศซงึจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา 

ในกรณีทีบริษัทจดัการกองทุนรวมยังไม่สามารถชําระค่าขายคืนตามกําหนดเวลาดังกล่าว เนืองจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาใน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ตามทีสมาคมกําหนด

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที

เสร็จสินการคํานวณดงักล่าว 

ทงันี เพือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าทีต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนทีได้รับจากบริษัทจดัการให้กับผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนบัแต่วนัรับซือคืน

หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลักษณะในทํานองเดียวกับ

ธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจทีเกียวข้องในต่างประเทศซงึจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา 

ในกรณีทีบริษัทจดัการกองทุนรวมยังไม่สามารถชําระค่าขายคืนตามกําหนดเวลาดังกล่าว เนืองจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาใน

การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ตามทีสมาคมกําหนด

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที

เสร็จสินการคํานวณดงักล่าว โดยวิธีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามทีบริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์

ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน 

เงอืนไข ข้อจาํกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือคืนหน่วยลงทุน 

1. การชําระค่ารับซือคืน สบัเปลียนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน   

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน

แทน บริษัทจัดการจะกําหนดขนัตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอนืแทนเงิน โดยขนัตอนทกํีาหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบติัได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย  

2. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้

แล้วได้ เฉพาะในกรณีทีกําหนดไว้ในโครงการซึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี 

(2.1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเข้าเหตุดงัต่อไปนี โดยได้รับ

ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มีเหตจุําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จา่ยโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ 

(ข) มีเหตุทีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงักล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 

(2.2) มีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูใน

รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีไม่ถกูต้องนนัต่างจากราคารบัซือคนื

หน่วยลงทนุทถีกูต้องตงัแต่หนึงสตางค์ขึนไปและคิดเป็นอตัราตงัแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซอืคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้อง 
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(2.3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซือคืน

หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย

ราคาโดยราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีไม่ถูกต้องนนัต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้องตงัแต่หนึงสตางค์ขึนไป และคิด

เป็นอตัราตงัแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซอืคืนหน่วยลงทนุทีถกูต้อง 

การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (2.1) (2.2) หรือ (2.3) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ดงัต่อไปนี 

1. เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนนนั เว้นแต่ได้รับการ

ผ่อนผนัจากสํานกังาน 

2. แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตลอดจน

เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอืนและผู้ลงทนุทวัไปให้ทราบเรืองดงักล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

3. แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทังจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการได้รับความ

เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2.1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2.2) ต่อสํานักงานโดยพลนั 

ทงัน ีบริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

4. ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสงัขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บริษัทจดัการ

กองทนุรวมรับซือคนืหน่วยลงทนุนนั โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัทีส่งคําสงัขายคืนก่อนหลงั 

3. เงอืนไขและข้อจํากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน  

1. บริษัทจัดการมีวตัถุประสงค์ทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ทีจะไม่เสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ ทีมีหนังสือเดินทาง

ประเทศสหรัฐหรือผู้ทีมีถินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ

บุคคลดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึงจดัให้มีขึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิทีจะ

ปฏิเสธหรือระงับการสังซือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนที เป็นบุคคล

อเมริกนั (US person) ดงัทกีล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

2. เพือประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของ

บริษัทจัดการแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับ/ปฎิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่

บคุคลใดก็ได้ 

3. ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทงัสิน และไม่มี

สิทธินําหน่วยลงทนุไปจํานําเป็นหลกัประกนั 

เงอืนไข ข้อจาํกัด การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สับเปลียนหน่วยลงทุนตามสัง 

การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สบัเปลียนหน่วยลงทนุตามสงั บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทวัไป 

กองทนุรวมเพือผู้ลงทนุทีมใิช่รายย่อย และกองทนุรวมเพือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที 

ทน. 11/2564 เรือง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพอืผู้ลงทนุทวัไป กองทนุรวมเพอืผู้ลงทนุทมีิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพอืผู้ลงทุน

ประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบคุคล 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจีะหยดุรับคําสงัซือและ/หรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชวัคราวหรือถาวรก็ได้ ตามทีบริษัทจดัการ

เห็นสมควร ทงันี บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทําการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคําสงัซือและ/หรือ

สบัเปลียนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชวัคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ

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

การให้บริการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําสงัซือและ/หรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสงัซือดงักล่าวขดักบัหลกัเกณฑ์

ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทุน หรือ ทําให้เกิดความเสียงทางกฎหมายหรือ

ต่อชือเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุน โดยบริษัทจดัการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 

 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอตัราไม่เกนิร้อยละ : 4.49 ตอ่ปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ

ของกองทนุรวม 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

ประมาณการคา่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทนุทงัหมดรวมภาษีมลูค่าเพิมแล้ว 

 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 2.00 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกนิร้อยละ : 0.08 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.00 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการจัดจาํหน่าย : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมอืนๆ : ม ี

ในอัตราไม่เกนิร้อยละ 1.41 ตอ่ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอยีดเพิมเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่าธรรมเนียมอืนๆ ได้แก่ 

(1) ค่าใช้จ่ายเพือวตัถุประสงค์ในการเสนอขายครังแรกจะจ่ายตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ

กองทนุเฉลียเท่ากนัทกุวนั เป็นเวลาไมเ่กิน 5 ปี ได้แก่ 

(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย

ตลอดจนการสมัมนาแนะนํากองทนุ ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ 

(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องในการจดัตงักองทนุ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบตัิตามกฎหมายก.ล.ต. 
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(2) ค่าใช้จ่ายเพอืการดําเนินงานของกองทนุทีเรียกเก็บตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทังจํานวนหรือ

ทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนนั ได้แก่ 

(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่าสือโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ค่าใช้จ่ายด้าน

การตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบตัิตามคําสงั หรือตามกฎหมาย หรือ

ประกาศของสมาคม 

(ค) ค่าจดัทําจดัพมิพ์และจดัส่งใบแจ้งผลการจดัสรรหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการจดัทําและจดัพมิพ์ใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหนว่ย

ลงทุน ใบคําสงัซือหน่วยลงทุน ใบคําสังขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารทีเกียวข้อง ค่าจัดทําจดัพิมพ์และจัดส่งหนงัสือบอกกล่าว

รายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทนุ 

(ง) ค่าจดัทําจดัพิมพ์และจดัส่งเอกสารทีเกยีวกบัการแก้ไขเปลียนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ การ

จดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. 

(จ) ค่าจดัทําค่าพิมพ์และจดัส่งหนงัสือชีชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทนุ 

(ฉ) ค่าแปลเอกสารทีเกียวกบัการดําเนินงานของกองทนุเป็นภาษาต่างประเทศ 

(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทนุ 

(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ทีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าทีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทน

ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเมือได้รับคําสังจากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพือรักษาสิทธิของกองทนุ ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนีของกองทนุ 

(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนีเป็นทรัพย์สินอืนแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนีค่าธรรมเนียมศาล 

ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด พิมพ์เอกสาร 

ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอืนใดทีเกยีวข้องกบัทางราชการ ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากการรับชําระหนีเป็นทรัพย์สินอนืแทนการชําระ

หนีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษีค่าทําประกันภยัดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย

จ่ายโอนทรัพย์สินดงักล่าว 

(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุ 

(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ค่าไปรษณี

ยากรสําหรับหนงัสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทนุ ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสือสารโต้ตอบโดยวิธีอืนทมีิใช่ทางไปรษณีย์ 

(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบญัชีและเลิกกองทนุ 

(ฐ) ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพือการรับชําระหนีใด ของกองทุนรวมการคิดค่าใช้จ่ายตาม 

(1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีกําหนดโดยสมาคมนกับัญชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 

(3) ค่าธรรมเนียมทีเกียวกับการซือหลักทรัพย์ซึงจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซือหลักทรัพย์เมือมีการซือหลักทรัพย์และ

ค่าธรรมเนียมทีเกียวกบัการขายหลกัทรัพย์จะถกูหกัจากค่าขายหลกัทรัพย์เมอืมีการขายหลกัทรัพย์ได้แก่ 

(ก) ค่าอากรแสตมป์ 

(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซือขายหลกัทรัพย์ 

(ค) ค่าใช้จ่ายอืนๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายทีอาจเกิดขึนจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซือ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สินใน

ต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์และภาษีต่างๆ ทีเกียวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมทีต้องจ่ายตามข้อกําหนด 
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หรือกฎหมายของประเทศทีกองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการกองทุนใน

ต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามทีจ่ายจริง 

(5) ค่าใช้จ่ายเกียวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” 

ตามทจี่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 

(6) ค่าใช้จ่ายในการประกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ หรืออตัราดอกเบีย (ถ้ามี) ตามทีจ่ายจริง 

(7) ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการผิดนดัชําระราคา (Failed Trade) 

(8) ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง กบัการจดัการกองทนุซงึมิได้ระบไุว้ข้างต้น (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุตามจํานวน

เงินและเวลาทีเกิดค่าใช้จ่ายนนัจริง ทงัน ีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ

กองทนุโดยบริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบส่วนทีเกินกว่าอตัราทีกําหนด 

ในกรณีทีมีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชดัเจนในหนงัสือชีชวนฉบบัข้อมลูสําคญัทีผู้ลงทนุ

ควรทราบและในรายงานประจําปีซึงบริษัทจดัการ จดัทําเมือสินรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี 

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จา่ย ปรากฏในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบกําไร

ขาดทนุ ของกองทนุซงึเป็นส่วนหนึงของรายงานประจําปี 

ทงัน ีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทงัหมดของกองทนุเป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพิมและภาษีอนืใดในทํานองเดียวกนั 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษีมลูค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

 

8.3 ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

เงอืนไขในการกาํหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าซือขาย 

ค่าธรรมเนียมการรับซือคนืหน่วยลงทนุ (Back-end fee) 

ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทนุ (Back-end fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทนุเข้า (Switching in) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดียวกนั ทังจากกองทนุรวมภายใต้บริษัทจดัการ 

เดียวกนั และจากบริษัทจดัการอนื 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทนุเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมทีกําหนด 

เงอืนไขในการกาํหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเข้า : ไม่มี 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเข้าในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าซอืขาย 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทนุออก (Switching out) 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก (Switching out) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี

ในอัตราตามทนีายทะเบียนเรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : ม ี

ฉบับละ : 50.0 บาท 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 
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ค่าธรรมเนียมอืน : ม ี

ค่าธรรมเนียมอืนๆ :  

1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซือขายหน่วยลงทนุตามอตัราทีธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี) 

2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพือซอืหน่วยลงทนุหรือการโอนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุหรือค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีผู้ซือ 

หน่วยลงทนุ ตามอตัราทีธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอนืๆ จากผู้ ถือหน่วยลงทนุทีขอให้บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติทีบริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํา

กับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลียนแปลงข้อมลูในทะเบียน เป็นต้น ทงันี บริษัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนินการให้ผู้ถือ

หน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษ ในอตัราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ 

ทงัน ีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทงัหมด เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูคา่เพิมและภาษีอนืใดในทํานองเดยีวกนั (ถ้ามี) 

อย่างไรกต็าม หากมกีารเปลียนแปลงเกียวกบัภาษีมลูค่าเพมิ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทาํนองเดียวกนั บริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงการรับรู้ภาษีตา่งๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ตามทีจ่ายจริง 

รายละเอยีดเพิมเติม (ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ) : 

- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้ โอนจะถกูเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวในวนัทียนืคํา

ขอโอนหน่วยลงทนุ  

- ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทังนี 

ภายใต้เงอืนไขข้อ 14. ส่วนข้อผูกพนัหรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิแทนฉบบัเดิมทีสญูหาย 

- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการสับเปลียน

หน่วยลงทนุเข้า (Switching In) จากผู้สงัซอืหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง

รายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

 

8.4 วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจดัการจะคํานวณ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

ทุกวนัทมีีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทังหมด หกัด้วยมลูค่าหนีสินทงัหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียม

การจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีคํานวณนนั เป็นฐานในการ

คํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดงักล่าวได้รวมภาษีมลูค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกนั 

(ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน 

ทงัน ีการตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีกําหนดโดยสมาคมบริษัทนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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8.5 การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การดําเนินการในกรณีทีมีการเพมิหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทนุ  

การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ย การดาํเนินการของบริษัทจดัการ 

1. การเพมิค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

1.1 ตามทีระบไุว้ในโครงการ 

1.1.1 ไม่เกินอตัราทีระบใุนโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥  3 วนัทําการก่อนการเรียกเก็บเพิมขึน 

1.1.2 เกินอตัราทีระบุไว้ในโครงการ1  

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอตัราทีระบไุว้ใน
โครงการ 

บริษัทจดัการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานกังานทราบภายใน 15 วนันบั
แต่วนัทีเปลียนแปลง 

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอตัราทรีะบไุว้ใน
โครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหนว่ยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บเพิมขึน และ
แจ้งให้สํานกังานทราบภายใน 15วนันบัแต่วนัทเีปลียนแปลง 

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจดัการต้องขอมติ3 เพือแก้ไขโครงการ 

2. การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

2.1 ตามทีระบไุว้ในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัทีมีการเรียกเก็บลดลง 

2.2 แตกต่างไปจากทีระบไุว้ในโครงการ ให้บริษัทจดัการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานกังานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรืองดงักล่าว 

1 เทียบกับอตัราของรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนบัแต่วนัทบีริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเพิมขึน 
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการทีเหมาะสมอันทําให้มันใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทัวถึง ทงันี 

บริษัทจดัการจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th หรืออาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอืนใดที

เหมาะสมตามทีบริษัทจดัการกําหนด 
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทนุ และ

การจดัประชมุผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

 

9. เครืองมือบริหารความเสียงสภาพคล่องของกองทุนรวม  

 ค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทนุทสีะท้อนต้นทนุในการซือขายทรัพย์สนิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies- ADLs)  

อัตราสูงสุดไม่เกนิร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงอืนไข 

1. บริษัทจดัการจะกําหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  

2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจดัการ

กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท

จดัการลงทนุ และ/หรือหน่วยงานทีมีอํานาจอนื ทงันี การกําหนด ADLs Factor จะคํานึงถึงปัจจยัต่างๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ ต้นทุน

และค่าใช้จา่ยจากการซอืหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ทเีปลียนแปลงไปจากการซือขายทรัพย์สิน ความผนั

ผวนในตลาดซือขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินทีลดลงจากภาวะปกติ ต้นทุนและค่าใช่จ่ายในการรักษาสดัส่วนการ

ลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพือเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจัยอืนๆ ที

นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที

มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลา

และเงือนไข ณ ขณะนนัๆ  
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3. การกําหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจดัการกําหนด โดยบริษัท

จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยทีเกียวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของ

ทรัพย์สินทีลงทุน สภาพคล่องของทรัพย์สินทีกองทุนถือครอง หรือปัจจัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึนในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคมุ

ของบริษัทจดัการทีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินทีกองทนุลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการ

ภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถ

ดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนันๆ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหาร

ความเสียงสภาพคล่องอืนได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพจิารณาและหรือตดัสินใจเรืองต่างๆ ทเีกียวข้อง

กบัการใช้เครืองมือ ADLs ในวนัทําการนนั  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะนําค่าซือหน่วยลงทนุทีชําระเงนิด้วยเชค็ รวมเข้าเป็นยอดซือหน่วยลงทนุในวนัทําการทีมีการใช้

เครืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะนํายอดซือหน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรืองต่างๆ ทีเกียวข้อง

กับการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่เปลียนแปลงการดําเนินการใดๆ ทีได้

ดําเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ ADLs ในวนัทําการนนั แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือหน่วยลงทุน

ทงัหมดหรือบางส่วนของวันทําการนันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือหน่วยลงทุนทีชําระด้วยเช็คทีเรียกเก็บไม่ได้นนั 

ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ  

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ทีทํารายการซอืหน่วยลงทุนและสบัเปลียนหน่วยลงทุน

เข้า หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝังใดฝังหนงึทีเกิน ADLs Threshold ทบีริษัทจดัการกําหนดไว้ 

รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิทีจะมี

ข้อกําหนดเพมิเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายทีทํารายการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน

และสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางทีบริษัทจดัการจะกําหนดได้ 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลดอตัรา ADLs ทีเรียกเก็บ ซึงจะปรับเพิมไม่เกินอตัราสงูสุดทีระบุไว้ในโครงการ 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและ/หรือในหนังสือชีชวนส่วนข้อมลูกองทุนรวมและ/หรือผ่านทาง

ช่องทางอนืทบีริษัทจดัการกําหนด  

การพิจารณาใช้เครืองมือ 

1. การเรียกเก็บ ADLs ทแีตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการทีมกีารใช้เครืองมือนี 

2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัทําการซือขายใดทีสดัส่วนของมูลค่าซอืขายหน่วยลงทนุ

สทุธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสทุธิทงัหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ทีบริษัทจดัการกําหนด โดยที

มลูค่าซือขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทุน คํานวณจากมลูค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลียน

หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลียนหน่วยลงทุนออก 

(switch out) ทงัน ีรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีทีบริษัทจดัการกําหนด 

3. บริษัทจดัการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลู “มลูค่าการซือหน่วยลงทนุและสบัเปลียนเข้า น้อยกว่ามลูค่าการขายคืน

หน่วยลงทนุและสบัเปลียนออก” ทงัน ีรายละเอยีดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีทีบริษัทจดัการกําหนด 

4. ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ ADLs น ีADLs ทเีรียกเก็บได้จะนํากลบัเข้ากองทนุ อย่างไรก็ตามการใช้เครืองมือนีมีวตัถปุระสงค์

เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนกับผู้ ถือหน่วยทียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครืองมือนีไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพือสร้าง

ผลตอบแทนให้กองทนุแต่อย่างใด 
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 เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate) : 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตาํกว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัทําการ  

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงือนไข 

1. บริษัทจดัการจะกําหนด Redemption Gate ขนัตํา ไม่ตํากว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ตามรายละเอียด

วิธีการคํานวณทีบริษัทจดัการกําหนด 

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

บริษัทจดัการกําหนด 

3. ในกรณีทีบริษัทจัดการกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate 

จะใช้เฉพาะวนัทําการซือขายใดที สดัส่วนของมลูค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสทุธิทงัหมด

ของกองทุน มีค่าเกินกว่า Gate Threshold ทีบริษัทจดัการกําหนด โดยที มลูค่าซือขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทนุคํานวณจาก 

มลูค่าการซือหน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ 

(redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

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

ของคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนออก ณ วนัทีใช้ Redemption Gate 

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

จะไม่ตํากว่า Redemption Gate ขนัตํา และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีระบไุว้ในโครงการ 

6. คําสงัขายคืนหน่วยลงทนุและสับเปลียนออกส่วนทเีหลือ บริษัทจดัการจะนําไปทํารายการในวนัทําการรับซือคืนหน่วยลงทนุถัดไป 

รวมกับคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน - หลังของ

คําสงัขายคืนหน่วยลงทุน ทงันี บริษัทจดัการจะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลียนออก

ส่วนทีเหลือได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์ยกเลิกคําสังส่วนทีเหลือทงัหมดเท่านนั ภายในวนัและเวลาของการส่งคําสงัขายคืน

หน่วยลงทนุของกองทนุ 

7. บริษัทจดัการจะทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลียนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซอืคืนหน่วยลงทุน ณ 

วันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน ทงันี เว้นแต่กรณีทีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะรับซือคืนหน่วยลงทุน

หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ทปีระกาศใช้ 

8. บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมือมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกัช้า 

9. ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Redemption Gate น ีบริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอนืได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทจีะปรับเพมิหรือลดอตัรา Redemption Gate ตามทบีริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ตํากว่า 

Redemption Gate ขนัตําทีระบุในโครงการ และ/หรือปรับเพิมหรือลด Gate Period ตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควรโดยจะปรับเพิม

ได้ไม่เกินกว่าทีระบไุว้ในโครงการ ทงัน ีรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีทีบริษัทจดัการกําหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะรับซอืคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ทปีระกาศใช้ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก 

Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีกําหนด การใช้เครืองมืออนืแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทงันี ในกรณีทีไม่สามารถ
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ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุในส่วนทีเหลือได้ บริษัทจดัการอาจพจิารณายกเลิกคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุทงัหมดทีค้างอยู่ในรายการ 

และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทีถกูยกเลิกคําสงัโดยไม่ชกัช้า 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทุนทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรืองต่างๆ ทีเกียวข้อง

กบัการใช้เครืองมือ Redemption Gate ในวนัทําการนนั 

การพิจารณาใช้เครืองมือ 

1. Redemption Gate ทแีตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการทีมีการใช้เครืองมือนี   

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทเีกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ 

โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ โดยมีหลักการในการพิจารณา

เป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจดัการกําหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ มีความผนัผวนในตลาดซือขาย

ทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของ

กองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทนุรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate 

ทีกําหนดไว้ หรือสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ หรือปัจจยัอืนๆ ทีนอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของ

บริษัทจัดการ ทงันี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ

ประเมินจากปัจจยัทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนนัๆ 

 การไม่ขายหรือไม่รับซอืคนืหน่วยลงทนุตามคําสังทรัีบไว้หรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสงัขายคนืหน่วยลงทนุ 

(suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาํเนินการได้สูงสุดไม่เกิน : 1 วนัทําการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสํานกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสจุริต

และสมเหตุสมผลว่า จําเป็นต้องระงบัการซอืขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตตุาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสงัขายคืน

หน่วยลงทนุ (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตอุืนใดดงัตอ่ไปนี ซงึไม่เกินกว่ากรณีทีประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคาํสงัซอืหน่วยลงทนุทรัีบไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสงัซอืหน่วยลงทนุแกผู่้ลงทนุเฉพาะราย 

เนอืงจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนนั ๆ มีส่วนเกียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดงันี 

(1) การกระทําทีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทําทีเป็นการปฏิบตัิตามคําสงัเกยีวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอาํนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพอืทราบข้อเท็จจริงเกียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

2.อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตน

อนัเนืองมาจาก การทีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทนุ

ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ทีเป็นหน่วยลงทุน และ

การเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซอืขายล่วงหน้า ซงึให้กระทําได้ไม่เกนิ 3 วนัทําการ 
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3.อยู่ในระหว่างดําเนินการเพือเลิกกองทุนรวม ในกรณีทีปรากฏข้อเท็จจริงซึงบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชือ

โดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง ดงัต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์

ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ ซือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกนัคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 

2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด ทงันี กรณีทีเป็นกองทนุรวมทีมีกําหนดระยะเวลาการรับซือคืนหน่วยลงทนุ

เป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึง

กองทนุรวมเปิดให้รับซือคืนหน่วยลงทนุเท่านนั 

ทงัน ีบริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึง หากบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชอืโดยสจุริต

และสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่เนืองจากกองทุนรวมยงัคงมีทรัพย์สิน

คงเหลือ ทีมีคณุภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุทีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนนั 

 

10. การกําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :  

คํานวณภายใน : 2 วนัทําการ 

และประกาศภายใน : 3 วนัทําการ 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 

2. บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี  

(2.1) คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสินวนัทําการ ภายใน 2 วนัทําการ เว้นแต่วันทําการคํานวณนนัตรงกับ

วันหยุดของกองทุนต่างประเทศทีกองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศทีเกียวข้องกบัการลงทุน หรือวนัตามทีบริษัทจดัการประกาศ

กําหนดเพมิเติมในกรณีทีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ  

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทกุสินวนัทําการซอืขายหน่วยลงทนุ ภายใน 2 วันทําการ ทงันี 

ให้ใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสินวนัทําการซอืขายหน่วยลงทนุนนัเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักล่าว  

(2.3) ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัดงัต่อไปนี  

(ก) วนัทําการซอืขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยให้ประกาศภายใน 3 วนัทําการถัดไป  

(ข) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วนัทําการถัดไป  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือคืนหน่วยลงทนุของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยให้ประกาศภายใน 

3 วนัทําการถดัไป 

ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยเรือง

การดําเนินการในกรณีทีมลูค่าหน่วยลงทนุหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง 
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ในกรณีทีได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ เนืองจากมีเหตจุําเป็นและสมควรทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ 

โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกียวกับราคาของทรัพย์สินทีกองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคํานวณหรือ

ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือคืน หน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะดําเนินการ

ประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ทีเข้าถึงได้ง่ายและทัวถึง ภายในเวลาทีผู้ ลงทุน

สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
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1. บริษัทจัดการ 

ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุแอสเซท พลสั จ ากดั 

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

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 175 Sathorn City Tower, 17 Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 
 
สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
สิทธิของบริษัทจดัการ 
1. รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และ
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และหรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากผู้สัง่ซือ้ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 
2. สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้หรือสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
3. สงวนสิทธิที่จะเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
4. สงวนสิทธิที่จะรับช าระหนีเ้พื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่หลกัประกันแทนการช าระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนีท้ี่ 
ระบไุว้ในโครงการ 
5. สงวนสิทธิที่จะช าระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ 
หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 
การจดัตัง้และจดทะเบียนกองทนุ การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ 
1.  ย่ืนค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการ เป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุตอ่ประชาชน 
2.  ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่
หลกัฐานดงักล่าวสญูหาย 
3.  ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทนุของกองทนุตามวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
4.  แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจ านวนเงินทนุและการแก้ไขเพิ่มเติมจ านวนและมลูค่าหน่วย
ลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้ 
5.  เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีการจดัการกองทนุภายใต้หวัข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการ
กองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 
6.  จดัท าหนงัสือชีช้วนใหม่ทกุรอบปีบญัชีเพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชีและส่งให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิน้บญัชีนัน้ 
7.  ประกาศข้อมลู รายละเอียด การด าเนินงานตา่งๆ ที่เก่ียวกบักองทนุตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมก าหนด 
8.  ด าเนินการเลิกกองทนุตามหวัข้อ “การเลิกโครงการ” 
9.  จดัให้มีการช าระบญัชีตามหวัข้อ “การช าระบญัชีของกองทนุรวมและวิธีการคืนเงินเฉลี่ยให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงการ”  
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การบริหารกองทนุ 
1.  จดัการกองทนุให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการที่ได้รับอนมุตัิข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ พระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ปัจจบุนัและที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2.  น าเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นและซือ้ ขาย ซือ้ลด ขายลด ไถ่ถอนจ าหน่าย สัง่
โอน รับโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลกัทรัพย์หรือฝาก ถอนทรัพย์สินที่ลงทุนไว้นัน้ โดยลงทุนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของโครงการ ทัง้นี ้โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั 
3.  จดัให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 
4.  สัง่ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนช าระและรับช าระราคาคา่หลกัทรัพย์ 
5.  จดัให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ของการจัดการกองทุนตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้ หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนและ
กองทนุรวม” 
6.  เบิกจ่ายเงินของกองทนุส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทนุภายใต้หวัข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากผู้สัง่ซือ้ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 
7.  เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทนุถือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นอยู่เท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
8.  ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ด าเนินการให้มีการฟ้องร้องบงัคบัคดีหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย 
ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
9.  ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในการด าเนินการตามข้อ “การรับช าระหนีเ้พื่อกองทนุรวมด้วยทรัพย์สินอื่น”  
การจดัท าบญัชีและการรายงาน 
1.  จดัท าบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุไว้โดยถกูต้องครบถ้วน 
2.  จดัท ารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้ 
3.  จัดท ารายงานการซือ้ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจัดส่งให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์
ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้ 
4.  ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามที่ก าหนดในหวัข้อ “วิธีการ
ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ” 
5.  จดัท าและจดัส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
การขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและงานทะเบียนหน่วยลงทนุ 
1.  จดัให้มีใบจองซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่มีลกัษณะเป็นไปตามที่กฎหมาย 
ก.ล.ต. ก าหนด 
2.  ขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามวิธีที่ระบใุนโครงการและหนงัสือชีช้วน 
3.  จดัสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ “การจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน” และ “การจดัสรรเงิน
ให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” 
4.  ด าเนินการจดัสรรจ านวนหน่วยลงทนุของกองทุนที่จะรับซือ้คืนจากผู้ ถือหน่วยลงทุนตามส่วนตามหวัข้อ “การเลื่อนก าหนดการ
ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ” หรือ “การช าระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน” 
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5.  ด าเนินการยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนซึง่ได้รับการจดัสรรเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้วในวนัท าการถดัจากวนัที่
บริษัทจดัการท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ 
6.  จดัให้มีและเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
7.  เปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้หรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
8.  จดัให้มีรายงานข้อมลูของกองทนุตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
9.  ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในกรณีที่จะด าเนินการตาม “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” 
การแตง่ตัง้บคุคลอื่น 
1.  จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ซึ่งมีคุณสมบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและ
แต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นตามเง่ือนไขการเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ทัง้นี ้โดยได้รับอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน 
2.  แตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนภายใต้หลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
3.  แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบบญัชี 
4.  แตง่ตัง้หรือด าเนินการเป็นนายทะเบียนเองตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
5.  แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีของกองทนุเม่ือยตุิหรือเลิกกองทนุ 
6.  แตง่ตัง้หรือถอดถอนที่ปรึกษา 
การปฏิบตัิงานหรือการด าเนินการอื่นๆ ตามสิทธิและหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 
1.  กระท านิติกรรมหรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บริษัทจดัการมีอ านาจกระท าได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย 
2.  ปฏิบตัิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลซุึ่งวตัถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้จะต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 
3.  ปฏิบตัิตามสิทธิและหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อผกูพนั
หรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
กองทนุได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทนุได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
ข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว 

เงื่อนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ : 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจดัการกองทนุรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านกังาน หรือโดยเหตอุื่นใดตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่
เข้าท าหน้าที่ตอ่ไปได้ซึง่รวมถึงการสง่มอบเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่ 
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
 
สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
1.  ได้คา่ตอบแทนจากกองทนุส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
2.  บอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาดงักล่าว 
หน้าที่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
1.  ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการ ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจบุนัและที่ แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด 
2.  ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ ที่บริษัทจดัการประสงค์จะลงทนุใน หรือ
มีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์นัน้ บริษัทจดัการยินยอมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท าสญัญาแต่งตัง้ผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ่งมี
หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เป็นตวัแทนในการท าหน้าที่ฝากหลกัทรัพย์เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
ของกองทนุรวม (ถ้ามี) โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตัง้ตวัแทนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบก่อนที่จะน าทรัพย์สิน
ของกองทนุไปเก็บรักษาไว้ที่ตวัแทนนัน้ด้วย 
3.  รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทนุที่บริษัทจดัการได้ค านวณไว้แล้ว
ตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุ
และราคาหน่วยลงทนุ” เม่ือเห็นวา่ถกูต้องแล้ว 
4.  จ่ายเงินเป็นยอดรวมเพื่อคืนให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามค าสัง่ของผู้ช าระบญัชี 
5.  โอนเงินคา่ขายหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเพื่อเข้าบญัชีกองทนุ ตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 
6.  แจ้งให้บริษัทจดัการทราบหากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อบงัคบัอื่นใดที่ออกตาม
กฎหมาย ก.ล.ต. 
7.  ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจาก
บริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
8.  ให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหวัข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” หรือ “การรับช าระหนี ้
เพื่อกองทนุด้วยทรัพย์สินอื่น” 
9. รับรองผลการนบัมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามที่ได้รับเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติจากบริษัทจดัการ 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนงัสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และปรากฎว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 
55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หรือของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่สง่หนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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10. รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนและดูแลตรวจสอบให้ผู้ ช าระบญัชีปฏิบตัิตามมาตรา 130 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และในพระราชบญัญตัิฉบบัแก้ไข ในกรณีที่ผู้ช าระบญัชีกระท าการ
หรืองดเว้นกระท าการตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายงานให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้โดยไม่ชกัช้า 
11. ด าเนินการรับหรือจ่ายเงินจากบญัชีของกองทนุ ตามค าสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรของบริษัทจดัการ 
12. ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องอนุญาตให้บริษัทจัดการ หรือผู้สอบบัญชีของกองทุนท าการตรวจสอบบญัชีหลักทรัพย์บัญชี
กองทนุ และเอกสารหลกัฐานอื่นของกองทนุได้ภายในเวลาท าการปกติของผู้ดแูลผลประโยชน์โดยบริษัทจดัการจะบอกกล่าว
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้า อย่างน้อย 1 วนัท าการ 
13. ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีของกองทนุ หรือผู้สอบบญัชีของผู้ดแูลผลประโยชน์หรือผู้สอบบญัชีอิสระ หรือผู้ช าระบญัชีของกองทนุ 
หรือหน่วยงานผู้ มีอ านาจควบคมุผู้ดแูลผลประโยชน์ขอค าชีแ้จง ไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตามเก่ียวกบัการกระท า
การใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบญัชีหลกัทรัพย์หรือบญัชีของกองทนุ หรือเร่ืองอื่นใดเก่ียวกบักองทนุ ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องแจ้งให้
บริษัทจดัการทราบโดยทนัทีและจะต้องท ารายงานเก่ียวกบัค าขอดงักล่าวพร้อมรายงานขัน้ตอนการปฏิบตัิที่ผู้ดแูลผลประโยชน์
ได้กระท าไปแล้ว หรือที่จะกระท าตอ่ไปให้บริษัทจดัการทราบโดยไม่ชกัช้า 
14. หน้าที่อื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
หน้าที่ในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน 
1.  รับฝาก ดแูล เก็บรักษา และบนัทึกทรัพย์สินของกองทนุ โดยแยกทรัพย์สินของกองทนุออกจากทรัพย์สินของผู้ดแูลผลประโยชน์
และทรัพย์สินของบคุคลอื่นใดที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ดแูลรักษาอยู่จนกว่าจะเลิกกองทนุหรือสิน้สดุการท าหน้าที่ ผู้ดแูลผลประโยชน์
ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์พร้อมทัง้ดแูลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทนุเป็นไปตามที่ ระบไุว้ในโครงการและใน
หนังสือชีช้วนของกองทุน โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภัยที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตหรือตกลงเป็นอย่างอื่น และหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่
เก็บรักษาทรัพย์สิน ต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบทนัที 
2.  ดแูล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทนุ เพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น การรับเงินปันผล 
การรับดอกเบีย้และหรือหน่วยลงทนุและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทนุพึงจะได้รับ รวมทัง้ด าเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินัน้ๆ 
ตามค าสัง่ของบริษัทจัดการ รวมทัง้แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่ มีความจ าเป็นที่ต้องป้องกันการเสียสิทธิที่มีอยู่หรือ
เก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์นัน้ๆ 
หน้าที่เก่ียวกบัการด าเนินการเก่ียวกบัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุ 
1.  ส่งมอบ รับมอบ สัง่ซือ้ตามสิทธิจ าหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน ตลอดจนช าระและรับช าระราคาหลกัทรัพย์
ตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ โดยตรวจสอบความสมบรูณ์ความถกูต้องครบถ้วนของหลกัทรัพย์และทรัพย์สินก่อนด าเนินการ 
2.  จดัท ารายงานดงัตอ่ไปนี ้เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือสง่ทางสื่ออิเลก็ทรอนิกส์อื่นใดที่ได้ตกลงร่วมกนั ส่งให้บริษัทจดัการ 
ก. รายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทนุเป็นรายวนั 
ข. รายงานรายละเอียดการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทนุที่รับฝากไว้ 
ค. จดัท าบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุรวมที่รับฝากไว้ 
ง.  รายงานเก่ียวกบัเงินลงทนุของกองทนุแยกตามประเภทของหลกัทรัพย์และตามสถานภาพของหลกัทรัพย์พร้อมทัง้ค านวณ
ดอกเบีย้ค้างรับ (ถ้ามี) เป็นรายวนั 
จ. รายงานเจ้าหนี ้ซือ้หลกัทรัพย์และลกูหนี ้คา่ขายหลกัทรัพย์เป็นรายวนั 
ฉ.  รายงานอื่นๆ ที่เก่ียวกบับญัชีหลกัทรัพย์และบญัชีเงินฝากของกองทนุ ตามที่ตกลงร่วมกนั 
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3.  รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อกองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทัง้นี ้ภายใน  5 วันนับแต่วันที่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักล่าว 
ความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายในการรับฝากทรัพย์สิน ซึ่งพิสจูน์ได้ชดัเจนว่าเกิดขึน้จากการกระท าหรืองดเว้น
กระท าการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ของผู้ดแูลผลประโยชน์พนกังาน ลกูจ้าง บริวาร หรือบุคคลใดที่ท างานให้แก่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถึงหน้าที่ดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ ดูแลผลประโยชน์ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนังสือเพื่อรับรอง
ความถกูต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าที่ในการดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ว่าการกระท านัน้
จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้ทราบข้อมลูดงักล่าวมิได้แสดงการคดัค้าน 
ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 

เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 
บริษัทจดัการจะเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เง่ือนไขดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้โดยได้รับอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน 
(1) เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาจดัตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่าย
หนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 90 วนั หรือตามก าหนดเวลาที่ทัง้สองฝ่ายได้ตกลงร่วมกนั 
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตัิหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาจดัตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่
น้อยกวา่ 30 วนั 
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดและบริษัท
จัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือ
ประกาศดงักล่าว ทัง้นี ้เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์และผู้ดแูลผลประโยชน์
ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงักล่าว ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัท
จดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 90 วนั 
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(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
ขายได้แล้วทัง้หมดของโครงการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(5) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมลูต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัการกองทุนหรือข้อมลูอื่นที่เก่ียวข้องกบักองทนุไปเปิดเผย 
หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการ
สามารถบอกเลิกสญัญาจดัตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้การบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่
น้อยกวา่ 15 วนั 
(6)  ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองคณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัแตว่นัที่บริษัทจดัการ
ตรวจพบเองหรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่
การเป็นอย่างอื่น และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักล่าวให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนั นบัแต่วนัที่ได้
แก้ไขเสร็จสิน้ หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะขออนุญาตเปลี่ยนตวั
ผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลาให้แก้ไขเม่ือได้รับอนุญาต
แล้วบริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลนั 
ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้
กระท าได้หากเป็นกรณีที่มีนัยส าคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิกสัญญา
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19  
ส านกังานเลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศพัท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7  
และ/หรือที่บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผู้ รับฝากทรัพย์สิน
ในตา่งประเทศที่อาจแตง่ตัง้เพิ่มเติมในอนาคต 
 
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุแอสเซท พลสั จ ากดั 

ที่อยู่ : ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2672-1000 โทรสาร 0-2286-4473 
 
4. ผู้จัดจ าหน่าย : - 
 
5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 
 
6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 
 
7. ที่ปรึกษาการลงทุน : - 
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8. ที่ปรึกษากองทุน : - 
 
9. ผู้ประกัน : - 
 
10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : - 
 
11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : - 
 
12. Prime Broker : - 
 
13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 
บริษัทจดัการมีข้อผกูพนัที่จะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุน าหน่วยลงทนุมาขายคืน แก่
บริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถน าหน่วยลงทนุมาขายคืนได้ทุกวนัท าการรับซือ้คืนตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึ่ง
ค านวณตามหวัข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทนุ” และได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที่บริษัทจดัการด าเนินการ ตามที่ก าหนดไว้ใน
หวัข้อ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” 

สิทธิในการรับเงนิปันผล : ไม่มี 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ภายใต้ เง่ือนไข "ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ" 
วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ก)  ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมาย่ืนค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือส านกังานนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ รับโอนไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค า
ขอเปิดบญัชีกองทนุและย่ืนตอ่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุพร้อมค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ข)  ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ตอ่การโอน 1 ครัง้ ณ วนัที่ย่ืนค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ค)  หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผู้ โอนแล้ว ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุจะสง่มอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษีพร้อมหลกัฐานการรับค าขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลักฐาน 
(ง)  การโอนหน่วยลงทนุ ดงักล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยืนยนัการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัท าการ นับแต่วนัที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทนุได้รับค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(จ)  การโอนหน่วยลงทนุและค่าธรรมเนียมการโอนอาจด าเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เป็นหลกั ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขที่ระบใุนข้อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย” 
ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ตอ่เม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน : 
บริษัทจัดการมีวตัถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทาง
ประเทศสหรัฐหรือผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บคุคลดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนที เป็นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดงัที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ และไม่มี
สิทธิน าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 

สิทธิในการลงมตเิพื่อแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจดัการ โดยบริษัทจดัการจะท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
และข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการต่อเม่ือได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษของ
จ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนด ทัง้นี ้เป็นไปภายใต้หวัข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 
บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) ต้อง
ไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนที่เกินกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแตเ่ป็นกรณี กองทนุรวมที่
มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมื่อเลิกโครงการ : 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเม่ือโครงการสิน้สดุลง โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช าระบญัชี โดยจะได้ด าเนินการให้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ช าระภาระหนีส้ินและแจกจ่าย
เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ระบไุว้ในหวัข้อ “การช าระบญัชีกองทนุรวม และวิธีการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เม่ือเลิกโครงการ” 

สิทธิประโยชน์อื่นๆ : 
1.  สิทธิในการได้รับช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิได้รับช าระค่าซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่กองทนุไม่สามารถ
ช าระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ตามที่ก าหนดไว้ภายใต้หวัข้อ “การช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน” 
2.  สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมลูในบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมลูที่ได้แจ้งไว้เม่ือเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ต้องกรอกใบค าขอเปลี่ยนแปลง
ข้อมลู และย่ืนให้แก่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมลูโดยผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องย่ืนเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื่อให้
นายทะเบียนด าเนินการแก้ไขข้อมลูในบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุต่อไป โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องรับทราบและยินยอมที่ จะปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในใบค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมลู 
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3.  สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าได้ตามกฎหมาย ทัง้นี ้นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจ าน า
ให้แก่ผู้ รับจ าน าที่เป็นสถาบนัการเงินเท่านัน้ 

สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทุนกองทุนนี ้เน่ืองจาก
บริษัทประกนัชีวิตจะท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการรวบรวม และน าสง่ค าสัง่ซือ้และขายหน่วยลงทนุไปยงับริษัทจดัการในนามของ
บริษัทประกนัชีวิตโดยไม่เปิดเผยช่ือที่แท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Omnibus account) เช่น การได้รับข้อมลูกองทนุอาจล่าช้ากว่า
ได้รับจากบริษัทจดัการโดยตรงเป็นต้น 

รายละเอียดเพิ่มเตมิ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความรับผิดจ ากดัเพียงไม่เกินคา่หน่วยลงทนุที่ยงัส่งใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 
การที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ ถือ
หน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก าหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตัง้จาก
บริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทนุ
ของกองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทนุ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย 
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 
- ใบหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 
1. เม่ือบริษัทจัดการได้รับใบค าขอเปิดบญัชี และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบตามที่
ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการจะส่งมอบส าเนาใบค าขอเปิดบญัชี และหรือส าเนาใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซือ้หน่วย
ลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานในการเปิดบญัชี และการซือ้หน่วยลงทนุ 
2. บริษัทจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุบนัทึกรายละเอียดของผู้ เปิดบญัชีในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม
รายละเอียดในค าขอเปิดบญัชี 
3. นายทะเบียนจะจดแจ้งช่ือผู้จองซือ้หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุต่อเม่ือบริษัทจดัการได้รับช าระค่าซือ้
หน่วยลงทนุแล้ว และผู้จองซือ้หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว 
4. บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ลงทนุทกุครัง้ที่มีการขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรกบริษัท
จดัการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ ภายใน  15 วนัท าการ นบัตัง้แต่
วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และในกรณีที่บริษัทจดัการขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลา
เสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 
5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการขายหรือการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
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5.  บริษัทจัดการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุน ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัท
จดัการออกใบหน่วยลงทนุ เพื่อน าไปใช้เป็นหลกัประกนัในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทัง้นี ้ในการออก
ใบหน่วยลงทนุทกุกรณีจะกระท าเมื่อบริษัทจดัการเห็นสมควรเท่านัน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกใบค าขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
(2) ย่ืนใบค าขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ พร้อมช าระคา่ธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุแก่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
(3) นายทะเบียนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามจ านวน
หน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบค าขอส าหรับกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกจ านวนหน่วยลงทุนในใบค าขอมากกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทนุส าหรับหน่วยลงทนุจ านวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
(4) ใบหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ซึง่จะระบุ
ช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีลายมือช่ือกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทจดัการและประทบัตราส าคญั หรือลายมือช่ือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เคร่ืองจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. จะอนุญาตให้ท าได้จึงจะถือว่า ใบ
หน่วยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัท
ประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 30 วนัท า
การนบัตัง้แต่วนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสาร
รับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุโดยตรง 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้
อ้างอิงตอ่บริษัทจดัการกองทนุรวมและบคุคลอื่นได้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องจดัท าใบหน่วยลงทนุมอบให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่มี 

 
16. วิธีการช าระเงนิหรือทรัพย์สินอื่น 

วิธีการช าระเงนิหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขัน้ตอนที่ก าหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมทกุราย 

การช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏช่ือตาม
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เท่านัน้ 
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17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 
บริษัทจัดการมีวตัถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทาง
ประเทศสหรัฐหรือผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บคุคลดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดงัที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที่จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจ ากดัสิทธิใด ๆ 
แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระท าตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือตามกฎหมาย
แล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทนุจะท าให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไม่เป็นผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่ หรือผู้ มีเงินลงทนุสงู ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม เว้นแตเ่ป็นการโอน
ทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทนุ
จะท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่ก าหนด ในโครงการจดัการกองทนุรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการกองทนุรวมขายให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุรวมหุ้นระยะยาว
ที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ  

ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการ
กองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทนุรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุ
ชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน: 
การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการ
กองทนุรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบให้
ด าเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมติ 
มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายให้ถือวา่มตินัน้เสียไป  
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ (มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
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หนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต ่กรณีที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ
นอกจากจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ก าหนดไว้ในข้อผกูพนั หรือที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่ก าหนดในประกาศนีแ้ล้ว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัต่อไปนีด้้วย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เท่ากนั 
ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 

วิธีการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อผูกพัน : 
การแก้ไขเพิ่มเติมสว่นใดสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัที่เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระส าคญัที่เป็นไปตามและ
ไม่ขดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอาศยัอ านาจของ
กฎหมายดงักล่าว ให้ถือวา่ข้อผกูพนัส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญา 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญัต้องได้รับมติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ให้รวมถึง 
(ก) ข้อก าหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ข) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 

(ค) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น  
(ง) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการประกนัตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมี
ประกนั และข้อก าหนดเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใดๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลกัษณะดงัต่อไปนี  ้ให้มีผลผูกพันเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์  โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัให้มีสาระส าคญัสอดคล้องกบัโครงการจดัการกองทนุรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน แล้วแตก่รณี หรือ 
(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่กระทบตอ่
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัไม่ว่ากรณีใด ต้องกระท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทจดัการ
กองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
สามารถตรวจดไูด้ รวมทัง้จดัส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัพร้อมทัง้เหตผุลและความจ าเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพร้อมกบั
การส่งรายงานประจ าปีของกองทนุรวม  
 
18. การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี 
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19. การเลิกกองทุนรวม 

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 
19.1 เม่ือครบอายโุครงการ  
19.2 หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมีมลูค่าหน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้ 
(1) จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 ราย ในวนัท าการใด  
(2) กรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกองทนุรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาเดียวกนั ซึง่กองทนุรวมเปิดให้รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเท่านัน้ 

ความใน (2) มิให้น ามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมที่บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผล
ว่าการเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่เน่ืองจากกองทนุรวมยงัคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคณุภาพ
และมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนัน้ 
(3) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้วมีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทนุตาม (2) และการเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  

ความใน (2) และ (3) มิให้น ามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมดงัตอ่ไปนี ้
(ก) กองทนุรวมตลาดเงิน 
(ข) กองทนุรวมดชันี 
(ค) กองทนุรวมอีทีเอฟ 
(ง) กองทนุรวมหน่วยลงทนุ 
(จ) กองทนุรวมฟีดเดอร์ 

(4) มลูค่าหน่วยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทใน
วนัท าการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนัน้  

19.3 เม่ือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเว้น
กระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่ของตน  

19.4 เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุซึง่สง่หนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

19.5 ส านกังานจะเพิกถอนการอนุมตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอนัควรสงสยัว่าอาจมีการจดัตัง้กองทนุ
รวมเพื่อผู้ ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด และส านกังานได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เก่ียวข้องท าการชีแ้จง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลกัฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชีแ้จง หรือชีแ้จง
แล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือท าให้เช่ือได้ว่าการจัดตัง้กองทุนรวมเป็นการจัดตัง้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และ
ส านกังานสัง่ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมท าการแก้ไข หรือด าเนินการใดๆ และบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการ
ตามที่ส านกังานสัง่ได้หรือด าเนินการแล้วแตไ่ม่สามารถท าให้กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอย่างแท้จริง  
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การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 
1.  ในกรณีการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเพราะเหตคุรบก าหนดอายโุครงการ หรือเพราะเหตอุื่นที่ทราบก าหนดการเลิกล่วงหน้า 
บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1.1 แจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
1.1.1 แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
1.1.2 แจ้งส านกังานผ่านระบบที่จดัไว้บนเว็บไซต์ของส านกังาน 
1.1.3 แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทนุนัน้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ 

≥ 5 วนัท าการ 
ก่อนวนัเลิกกองทนุ 

1.2 ด าเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ ถือหน่วยและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบเร่ืองดงักล่าว  ≥ 5 วนัท าการ 
ก่อนวนัเลิกกองทนุ 

1.3 จ าหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทนุเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแส
รายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋สญัญาใช้เงินที่มีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเม่ือ
ทวงถาม 

ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลิกกองทนุ 

 
 
2. ในกรณีการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเพราะเหตตุามข้อ 19.2 บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้พื่อเลิกกองทนุเปิด
ดงักล่าว เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  

 
1. ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหน่วยตัง้แตว่นัที่เกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ 
2. แจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่เกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ โดยวิธีการดงันี ้
 2.1 แจ้งผู้ ถือหน่วยที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลกัฐานวา่สามารถติดตอ่ผู้ ถือหน่วยได้  
 2.2 แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดแูลผลประโยชน์  
 2.3 แจ้งส านกังานผ่านระบบที่จดัไว้บนเว็บไซต์ของส านกังาน 
3. จ าหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุนเพื่อรวบรวมเงินเท่าที่
สามารถกระท าได้เพื่อช าระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ ถือหน่วยโดยอตัโนมตัิ  
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4. ช าระคา่ขายคืนหน่วยตามสดัส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 3 ให้ผู้ ถือหน่วยภายใน 10 วนัท าการนบัแตว่นัที่เกิดเหตใุห้เลิก
กองทนุ และเม่ือได้ด าเนินการช าระคา่ขายคืนหน่วยแล้วให้ถือวา่เป็นการเลิกกองทนุเปิดนัน้  

ในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดใดลดลงเหลือน้อย
กวา่ 50 ล้านบาทในวนัท าการใด หากบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนัน้บริษัทจดัการจะด าเนินการ ตาม 1 ถึง 4 
 
20. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน 
บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อท า
หน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการช าระหนีส้ินของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ท าการ
อย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด ส าหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรัพย์สินของกองทนุรวม
และผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยู่ตามหลกัฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงการ 
เม่ือได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแล้ว หากปรากฏวา่ยงัมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ช าระบญัชีจดัการโอนทรัพย์สินดงักล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา  129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็น
ส่วนหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 




