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1. ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทนุเปิด แอสเซท พลสั ตราสารหนี ้

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : ASSET PLUS FIXED INCOME FUND 

ชื่อย่อโครงการ : ASP 

ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด  

ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) : - 

ลักษณะโครงการ : กองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย  

วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
เพื่อเป็นการระดมเงินออมจากผู้ลงทุนประเภทสถาบนัและประชาชนทัว่ไป เพื่อไปลงทุนในตราสารแห่งหนี ้และ เงินฝาก 
ตลอดจนเคร่ืองมือทางการเงินต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ เพื่อที่จะให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มัน่คงในรูปของ
มลูค่าเพิ่มจากการลงทุน ทัง้นี ้กองทุนอาจรับจ านองอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลกัประกันการลงทุนได้  
 
2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี ้

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : ไม่ก าหนด 

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ : ไม่ก าหนด 

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทนุท่ีลงทนุแบบมีความเส่ียงทัง้ในและต่างประเทศ 

การก าหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ สัดส่วนการลงทุน : ไม่เกินร้อยละ 50.0 ของ NAV 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
จะเน้นการลงทนุในตราสารแห่งหนีท้ี่ให้ผลตอบแทนสงูและมีความมัน่คงเป็นหลกั ทัง้นี ้กองทนุอาจจะพิจารณาลงทนุในตราสาร
แห่งหนีต้่างประเทศ และอาจท าสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน เพื่อป้องกันความเส่ียง 
(hedging) จากอัตราแลกเปล่ียน โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนหรือ
กองทนุรวมผสม ตลอดจนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารทุน
หรือกองทนุรวมผสม 
ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันี ้
รวมด้วยก็ได้ ทัง้นี ้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั 
1. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 
2. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับค าสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือมีการ
โอนย้ายกองทนุจ านวนมากหรือเพื่อรอการลงทนุ ทัง้นี ้ต้องไม่เกินกว่า 10 วนัท าการ 
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ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่นที่จะลงทนุในประเทศ 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแตใ่นกรณี
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือ
ลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน่ 
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินทัว่ไป 
1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่
1.1 ตราสารหนี ้
1.1.1 พนัธบตัร 
1.1.2 ตัว๋เงินคลงั 
1.1.3 หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III) 
1.1.4 B/E 
1.1.5 P/N 
1.1.6 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้  
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
1.1.8 ตราสารหนีอ้ื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม 1.1.1 – 1.1.7 ตามที่ส านกังานก าหนดเพิม่เตมิ 
1.2 ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
2. คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ 
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี  ้
1. มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทัว่ไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 – 2.3 
2. ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดงันี ้(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS 
ของกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแท่ง) 
2.1 มีการลงทนุในทรัพย์สินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
กองทนุนัน้ 
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit ส าหรับ
ทรัพย์สินท่ีเป็น SIP ของกองทนุนัน้ 
2.4 มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทนุนัน้ 
3. ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทนุรวมฟีดเดอร์ 

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก 
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
เป็นไปตามประกาศ 
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ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) 
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑ์การลงทนุดงันี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงันี ้
1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
1.2 อตัราดอกเบีย้ 
1.3 อตัราแลกเปล่ียนเงิน 
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ( futures price) เท่านัน้ ทัง้นี  ้ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็น
องค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 
2. เงื่อนไขการลงทนุและหลกัเกณฑ์ 
เป็นไปตามประกาศ 

ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่นที่จะลงทนุในต่างประเทศ 
บริษัทจดัการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนีเ้ว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่น ทัง้นี ้การลงทุนในตราสารหรือสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการท าสญัญา
ในประเทศที่มีหน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่มีการซือ้ขายใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จดัตัง้และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน) (GMS) เป็นต้น 
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินทัว่ไป 
1. ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก ่
1.1 ตราสารหนีต้่างประเทศ 
1.1.1 พนัธบตัร 
1.1.2 ตัว๋เงินคลงั 
1.1.3 หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III) 
1.1.4 B/E 
1.1.5 P/N 
1.1.6 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้  
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
1.1.8 ตราสารหนีอ้ื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม 1.1.1 - 1.17 ตามที่ส านกังานก าหนดเพิ่มเติม 
1.2 ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุตา่งประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
2. คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ 
เป็นไปตามประกาศ 
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ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายตา่งประเทศ ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้
1. มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทัว่ไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3 
2. เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศที่มีลกัษณะดงันี ้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่ ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ซึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรือเป็นหนว่ยของกองทนุ CIS ต่างประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทนุดงักล่าวอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO 
2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทนุในหนว่ยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุ CIS ต่างประเทศดงักลา่วต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์
การก ากบัดแูลการออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรับกองทนุเพื่อผู้ลงทนุรายย่อยของประเทศนัน้ 
3. ประเทศที่ก ากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุอยา่งเพียงพอ ทัง้นี ้ตามรายชื่อประเทศ
ที่ส านกังานก าหนด 
4. ในกรณีเป็นการลงทนุของ MF ในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุดงักลา่วต้องมกีารจ ากดัการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมี
เหตจุ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไมใ่ช้กบัการลงทนุในหนว่ยของ
กองทนุ CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่) 
4.1 มีการลงทนุในทรัพย์สินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัท่ี MF สามารถลงทนุได้ในสดัส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทนุ 
CIS ต่างประเทศนัน้ 
4.2 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของ 
MF นัน้ ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไม่ใช้กบักรณีทรัพย์สินท่ีเป็น SIP 
4.3 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit ส าหรับ
ทรัพย์สินท่ีเป็น SIP ของ MF นัน้ 
4.4 มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นัน้ 
5. ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุ CIS ตา่งประเทศดงักล่าวต้องไม่ใช่
กองทนุท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน โดยก่อนการลงทนุ บลจ. ต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลู เหตผุลความจ าเป็นและ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ก่ียวข้องกบัการลงทนุในลกัษณะดงักล่าวไว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย 
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก 
เป็นไปตามประกาศ 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
เป็นไปตามประกาศ 
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) 
เป็นไปตามประกาศ 
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑ์การลงทนุดงันี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงันี ้
1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
1.2 อตัราดอกเบีย้ 
1.3 อตัราแลกเปล่ียนเงิน 
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ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนั (spot price) หรือ
ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี ้ราคาของ underlying อื่นท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็น
องค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 
2. เงื่อนไขการลงทนุและหลกัเกณฑ์ 
เป็นไปตามประกาศ 

อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทนุไม่เป็นไปตามข้อนีจ้ะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10% 

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

1.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่ MF ได้ด าเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้ 
MFสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
1.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
1.3 total SIP ตามข้อ 2 ของส่วนนี  ้แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ท้ี่มีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.3.1. มีลักษณะตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สญัญา (single entity limit) 
1.3.2. มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating 
(ข้อนีไ้ม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน 
B/E หรือ P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน
หรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สิน
ดงักล่าวมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

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

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

3 หน่วย CIS  ไม่เกิน 20% 
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนเงนิทุนโครงการ 

จ านวนเงนิทุนโครงการเร่ิมต้น : 5,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิ่มเงนิทุนโครงการ : ไม่มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงนิทุน :ไม่มี 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 500,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม :- 
 
4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทนุ  

วัตถุประสงค์ของการลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : การลดความเส่ียง (Hedging) 

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทนุ  

กลยุทธ์การบริหารกองทนุ (Management Style) : มุ่งหวงัให้ผลประกอบการเคล่ือนไหวสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management) 

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 
 
5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) :ไม่มี 
 
6. การจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย 
 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าขัน้ต ่าของการรับซือ้คืน : ไม่ก าหนด  

จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรับซือ้คืน : ไม่ก าหนด 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
- แบบดลุยพินิจของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : ทกุวนัท าการ 

การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ทกุวนัท าการ ตามเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้จะแจ้งให้ทราบหนงัสือชีช้วน
ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญและ/หรือที่เว็บไซต์บริษัทจัดการ https://www.assetfund.co.th ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้
มลูค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ เมื่อสิน้วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
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การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุภายหลงัวนัเวลาที่ก าหนดของวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้ถือวา่เป็นการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ
ในวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุซึง่จะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไปนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

บริษัทจดัการจะแจ้งต่อนายทะเบยีนหน่วยลงทนุให้ท าการตรวจสอบรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุกบัทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หากถกูต้องนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะเป็นผู้ยกเลิกหนว่ยลงทนุดงักล่าวพร้อมออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ส่งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ๆ ทัง้นี ้สิทธิการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้
ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทนุได้ท าการบนัทึกรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดัการส านกังานบริการของบริษัทจดัการ หรือตวัแทนฯ และ
บริษัทจดัการยงัไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจดัการตาม
ข้อการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าสัง่ขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวนัท าการใด ที่บริษัทจดัการหรือตวัแทนฯที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหน่วย ลงทุน ทัง้นี ้การยกเลิกค าสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนมุตัิจากบริษัทจดัการก่อน 

การช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลา
ในการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมก าหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่
เสร็จสิน้การค านวณดงักล่าว ทัง้นี ้ในการช าระเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวธีิการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

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

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

2. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
1. บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการกองทุนรวมพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 
0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา 
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2. ในการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ (1) หรือ (2) บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้
(1) เล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
นัน้เว้นแต่กรณีข้อ (2) บริษัทจดัการอาจขอผ่อนผนัระยะเวลาจากส านกังานได้ 
(2) ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยพลนั 
(3) แจ้งการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดท ารายงานในเร่ืองดังกล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตุผลและ
หลักฐานการได้รับความเห็นชอบตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาตามข้อ (2) จากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงานทราบโดยพลัน ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนก็ได้ 
(4) ในกรณีที่มีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในระหว่างการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัท
จดัการกองทุนรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ยงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้
ก่อนแล้วจึงช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ๆ ต่อไป 

3. เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ  
เป็นไปตามส่วนข้อผกูพนั หวัข้อ “สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ” และหวัข้อ "ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ" 

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

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

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

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 3.21 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ประมาณการคา่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุทัง้หมดเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว 
 
8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ : 0.856 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
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ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.0749 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ : 0.107 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี

ในอัตราไม่เกนิร้อยละ 2.1721 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 
ในกรณีค่าธรรมเนียมการปฏิบตัิงานในช่วงระยะเวลาการช าระบญัชี ในอตัราร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ ณ วนัท่ีเลิกกองทนุ ทัง้นี ้การคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะคิดจนกระทั่งการช าระบญัชีได้เสร็จสิน้ลงแต่จะไม่เกิน 90 วนั 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้แก่ 
(1) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสาร ตามที่จ่ายจริง 
(2) ค่าตอบแทนผู้ช าระบัญชี ในระหว่างการช าระบัญชีกองทุนจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง 
(3) ค่าธรรมเนียมผู้สอบบญัชีของกองทนุ และค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ตามที่จ่ายจริง 
(4) ค่าจดัท าหนงัสือชีช้วน ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนงัสือชีช้วน ตามที่จ่ายจริง 
(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์กองทนุ 
(6) ค่าจดัท าหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
(7) ค่าจดัเตรียมและจดัพิมพ์หนงัสือบอกกล่าวหรือประกาศตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
(8) ค่าจดัเตรียมและจดัส่งรายงานต่างๆส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(9) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้เก่ียวเนื่องกับกองทุน เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ ค่าไปรษณียากรส าหรับ
หนงัสือโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรับจ านองอสงัหาริมทรัพย์
เพื่อเป็น หลกัประกนัการลงทนุ ฯลฯ อีกทัง้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ตามกฎหมาย ตามที่จ่ายจริง 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดของกองทนุเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

อนึ่ง ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังกล่าว เมื่อค านวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมจะไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมรวม 
 
8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) :  
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมลูค่าซือ้ขาย 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end fee) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า (Switching in) :  ไม่มี 
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ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching out) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ม ี
ฉบับละ : 50.0 บาท 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :  
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี เข้าบญัชีของผู้ถือหน่วยลงทนุตามอตัราทีธ่นาคาร
พาณิชย์ก าหนด โดยตดัจ่ายจากจ านวนเงินท่ีจะโอนเข้าบญัชีนัน้ๆ  

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียม และคา่ใช้จา่ยทัง้หมดทีเ่รียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอื่น
ใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี)  

อย่างไรกต็าม หากมกีารเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีตา่งๆ ดงักลา่วโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ตามที่จ่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ) : 
- ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้
ภายใต้เงื่อนไขข้อ 14 ส่วนข้อผกูพนั หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิแทนฉบบัเดิมที่สญูหาย 
- ในระยะแรกบริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอตัราดงักล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี ) และจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีเร่ิมเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
 
8.4 วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :  
บริษัทจัดการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ทุกวนัท่ีมีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนในแต่ละวนัท่ีค านวณนัน้เป็นฐานในการค านวณ
ค่าธรรมเนียมโดยค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี) 
โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน 
ทัง้นี ้การตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมบริษัทนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
การด าเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทนุ  
การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ย การด าเนินการของบริษัทจดัการ 

1. การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
1.1 ตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
1.1.1 ไม่เกินอตัราที่ระบใุนโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥  3 วันท าการก่อนการเรียกเก็บ

เพิ่มขึน้ 
1.1.2 เกินอตัราที่ระบไุว้ในโครงการ1  
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ใน
โครงการ 

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้ส านักงานทราบภายใน 15 
วนันบัแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง 

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ใน
โครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึน้ 
และแจ้งให้ส านกังานทราบภายใน 15วนันบัแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง 

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจดัการต้องขอมติ3 เพื่อแก้ไขโครงการ 
2. การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
2.1 ตามที่ระบไุว้ในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บ

ลดลง 
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบไุว้ในโครงการ ให้บริษัทจดัการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าส านกังานเห็นชอบ

การแก้ไขโครงการในเร่ืองดงักล่าว 

1 เทียบกบัอตัราของรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนบัแตว่นัท่ีบริษทัจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จา่ยดงักลา่วเพิ่มขึน้ 
2 การเปิดเผยข้อมลูต้องกระท าโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทนุได้รับทราบข้อมลูดงักล่าวอย่างทัว่ถึง ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th หรืออาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม
ตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
3 ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ
การจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
 
9. เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม  
• ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สนิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies- ADLs)  

อัตราสูงสุดไม่เกนิร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 
1. บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการ
ก าหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น ทัง้นี ้การก าหนด ADLs Factor จะค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายจากการซือ้หรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ที่เปล่ียนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สิน ความผนัผวน
ในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากภาวะปกติ ต้นทุนและค่าใช่จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทนุ 
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ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจยัอื่นๆ ที่นอกเหนือ
การควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ
หรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ  
3. การก าหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยบริษัทจดัการ
จะค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัสภาพคล่องของกองทนุ ได้แก่ พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน 
สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุถือครอง หรือปัจจยัอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการที่
มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริง
ที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ 
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหาร
ความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

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

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

• เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) : 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท าการ  

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

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

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

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

• การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ 
(suspension of dealings) 

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

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะด าเนินการและชดเชยราคาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนและหรือประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยเร่ือง
การด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

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

ชอืบริษัทจัดการ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุแอสเซท พลสั จํากดั 

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

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

 

สิทธิ หน้าท ีและความรับผิดชอบ : 

บริษัทจดัการมีสิทธิ หน้าทีและความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) จดัการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการทีได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผูกพนัทีทําไว้กับผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างเคร่งครัด 

(2) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนซงึมีคุณสมบตัิตามทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3) แยกทรัพย์สินของกองทนุไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการ และนําทรัพย์สินของ กองทนุไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(4) จดัให้ได้มาซงึผลประโยชน์ทีได้จากการนําทรัพย์สินของกองทนุไปลงทนุ และนําผลประโยชน์ดงักล่าวฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(5) แต่งตงันายทะเบียนหน่วยลงทุนและจดัให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และ วิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด 

(6) จดัทํารายงานการซือขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพอืกองทุนเป็นรายวนัและส่งให้ผู้ดแูล ผลประโยชน์ทุกวนัทําการนนั 

(7) จดัทํารายงานฐานะการลงทนุเพือกองทนุเป็นรายวนัและส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุวนัทําการนนั 

(8) คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ตามที

คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(9) จดัให้มีผู้สอบบญัชี ซงึมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เรืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย์ 

(10) จดัทํารายงานทุกรอบปีบญัชีเพือแสดงข้อมลูเกียวกับกองทนุของรอบปีบญัชี และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับตงัแต่วันถัดจากวนัสินปีบญัชี 

ทงันี รายงานดงักล่าว จะแสดงข้อมลูตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด บริษัทจดัการจะจดัให้มีรายงานของรอบ

ระยะเวลาล่าสดุไว้ ณ ทีทําการทกุแห่งของบริษัท จดัการ และสถานทีติดต่อทกุแห่งของตวัแทนฯ ทีใช้ในการซือขายหน่วยลงทนุ 

เพอืให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด้และจดัสําเนาให้เมือผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ 

(11) จดัทํารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชี เพือแสดงข้อมลูเกียวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหกเดือนนนั 

และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมีชอือยู่ในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 

2 เดือน นับตงัแต่วนัถัดจากวนัสินรอบระยะเวลาหกเดือนดงักล่าว หรือเมือผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ทงันี รายงานดงักล่าว จะ

แสดงข้อมลูตามทีคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะจดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสดุไว้ ณ ทีทําการ

ทุกแห่งของบริษัท จัดการ และสถานทีติดต่อทุกแห่งของตัวแทนฯ ทีใช้ในการซือขายหน่วยลงทุน เพือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

สามารถตรวจดูได้และจดัสําเนาให้เมือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ 

(12) เปลียนแปลงหรือแก้ไขเพิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการตามหวัข้อ "วิธีการแก้ไขเพิมเติมโครงการ หรือแก้ไขวิธีจดัการ" 

(13) ได้รับค่าตอบแทนในการจดัการโครงการ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน

ตามอตัราทีระบไุว้ในโครงการทีได้รับอนมุตัิ 

(14) สงัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามอตัราทีระบุไว้ในโครงการ 

(15) แต่งตงัผู้ชาํระบญัชีโครงการ โดยความเห็นชอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมือ โครงการนีได้ยกเลิก 
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(16) แจ้งการแก้ไขเพิมเติมจํานวนและมลูค่าหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทุน ณ วนัทําการสดุท้ายของเดือน

ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวนัทําการ ที 7 ของเดือนถัดไป โดยจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

จะต้องได้รับการรับรองความถกูต้องโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 

(17) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการทีกองทุนถือหลกัทรัพย์อยู่ เท่าทีจําเป็นเพือรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยลงทนุ 

(18) จัดทํารายงานโดยระบุชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึงหลักทรัพย์ทีมีมูลค่าเกินอัตราส่วนทีสํานักงาน

คณะกรรมการก.ล.ต. กําหนด ซึงมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ หลักทรัพย์มาเพิมเติม พร้อมทังวันทีหลักทรัพย์มีมูลค่าเกิน

อตัราทีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัตงัแต่วนัถัดจากวนัทีหลักทรัพย์นันมี 

มูลค่าเกินอัตราส่วนทีกําหนด พร้อมทังจัดทําสําเนาไว้ทีบริษัทจัดการเพือให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ

ตรวจสอบได้ 

(19) แต่งตงัตวัแทนฯ ตามหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(20) ดําเนินการเพิมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทนุ ตามวิธีการทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(21) ดําเนินการฟ้องร้อง บงัคบัคดี หรือกระทําการอืนใดอนัเกียวเนืองกบักฎหมาย เพอืประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ 

(22) แจ้งการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรืองดังกล่าวพร้อมทังแสดงเหตุผลและ

หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจดัการ

อาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการดงักล่าวแทนก็ได้ 

(23) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนทีได้รับมาแล้วหรือการหยุด

รับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนัรายงานการเปิดรับคําสังซือหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนและรายงานฐานะการลงทุน

ของ กองทุน ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนันให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับ

คําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน รวมทงัแจ้งการเปิดรับคําสงัซือหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ

ในทนัทีทสีามารถกระทําได้ 

(24) จดัส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีหนงัสือชีชวนทีเป็นปัจจบุนั ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี 

(ก) จดัส่งและดําเนินการให้ตวัแทนฯ ทีใช้ในการซือขายหน่วยลงทนุจดัส่งหนงัสือชีชวนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัพร้อมใบคําสงัซือ

หน่วยลงทุนให้ผู้ทีสนใจจะลงทุน และจดัให้มีหนงัสือชชีวนส่วนข้อมลูโครงการไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ 

สถานทีติดต่อของตัวแทนฯ ทีใช้ในการซือขายหน่วยลงทุน เพือประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ทีสนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที

เสนอขายหน่วยลงทนุ 

(ข) จดัทําหนงัสือชีชวนใหม่ให้เป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชีและจดัส่งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตงัแต่

วันถัดจากวันสินปีบัญชี ยกเว้นกองทุนรวมเปิดทีมีการขายหน่วยลงทุนเพียงครังเดียวและรับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง

ล่วงหน้าซงึระบเุวลาไว้แน่นอน (auto redemption) ไม่ต้องจดัทําหนงัสือชีชวนใหม่ทกุรอบปีบญัชี 

(25) ชีแจงและดําเนินการให้ตวัแทนฯ ชีแจงข้อมลูให้ผู้ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ทีสนใจจะลงทุนทราบในกรณีทีมีการแก้ไขเพิมเติม

โครงการ หรือมีเหตุการณ์ทีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการ

ลงทนุหรือต่อการเปลียนแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุ 

(26) ดําเนินการยกเลิกกองทนุตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในหวัข้อ 24 เรือง การเลิกกองทุน 

(27) ปฏิบตัิการอนืๆ เพอืให้ถึงซงึวตัถปุระสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าทีปฏบิตัิตามข้อผูกพนั โครงการจดัการกองทนุ กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสงัทอีอกโดยอาศยัอํานาจตลาดหลกัทรัพย์แห่งกฎหมายดงักล่าว ทงันีในกรณีทีข้อกําหนดในข้อผกูพนั
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หรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสงัดังกล่าว หากบริษัทจัดการ

กองทนุได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสงันนั ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทุน ได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตาม

ข้อผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว 

 

เงอืนไขการเปลียนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีทีมีการเปลียนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสงัของสํานักงาน หรือโดยเหตุอืนใดตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องดําเนินการตามทีจําเป็นเพอืให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่

เข้าทําหน้าทตี่อไปได้ซึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่ 

 

2. ผู้ ดูแลผลประโยชน์ : 

ชอื : ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

ทีอยู่ : เลขที 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

 

สิทธิ หน้าท ีและความรับผิดชอบ : 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าทีและความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี 

(1) ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุ รับเงินต่างๆ ทีกองทุนจะพึงได้รับจากการจดัตงัและดําเนินงานของกองทนุ 

เช่น เงินค่าซือหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบียจาก หลกัทรัพย์เงินได้จากการจาํหน่ายหรือเวนคืนหลกัทรัพย์ และเงนิอืนใด

ของกองทนุ และนําเข้าไว้ในบญัชีเงนิฝากและ/หรือบญัชทีรัพย์สินของกองทุน 

(2) จดัให้มีการรับมอบ เปลียนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึงเป็น ทรัพย์สินของกองทนุตลอดจนรับชําระ

หรือชําระราคาค่าหลกัทรัพย์ดงักล่าว ทงัน ีให้เป็นไปตามคําสงัของบริษัทจดัการ เมอืเห็นว่ามีหลกัฐานถกูต้องแล้ว 

(3) จ่ายเงนิจากบญัชีเงินฝากเพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทนุตามคําสงัของบริษัทจดัการ 

(4) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชมุผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล 

และดอกเบีย การจองหุ้นเพิมทุน การเปลียนแปลงมลูค่าหุ้น และการเปลียนแปลงอืนใดทีมีผลต่อการถือครองหลกัทรัพย์ของ

กองทนุ โดยทนัทีทีผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์ 

(5) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสือถึงสถานะของหลกัทรัพย์ทีจะต้องปิดโอน หรือกําลงัอยู่ในระหว่างทําการ

ปิดโอนในชอืของกองทนุ เพือประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล ดอกเบีย และอนืๆ 

(6) จดัทํารายงาน และบญัชี ดงัต่อไปนี และส่งให้แก่บริษัทจดัการ 

(ก) รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสงัของบริษัทจดัการ เกียวกับการรับและจําหน่ายหลกัทรัพย์ 

การรับเงินปันผล ดอกเบีย และอนืๆ 

(ข) จดัทําบญัชี และรบัรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทนุทีรับฝากไว้ 

(ค) จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน 

(ง) จดัทํารายงานเกียวกบัเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ 

(7) รับรองความถกูต้องในกรณีดงันี 

(ก) ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ของกองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนทีเพิมขึน

จากการออกหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สงัซือหน่วยลงทนุ และจํานวนหน่วยลงทนุทีลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

ทบีริษัทจดัการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดแูล ผลประโยชน์รับรอง เมือเห็นว่าถกูต้องแล้ว 



 

กองทุนเปิด แอสเซท พลสั ตราสารหนี  4 

(ข) ในการแจ้งแก้ไขเพมิเติมจํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทนุ ณ วนัทําการสดุท้ายของแต่ละ

เดือนต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทกุเดือนภายในวนัทําการที 7 ของเดือนถัดไป 

(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในกรณีดงันี 

(ก) บริษัทจัดการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีได้มีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทนุ เนืองจากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุได้อย่างสมเหตสุมผล 

(ข) บริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทนุตามคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืนหน่วย ลงทุนทีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับ

คําสงัขายคืนหน่วยลงทุนได้ หากเห็นว่ามีเหตุ จําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิด

ได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นอืน

ใดเพอืคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ 

(ค) บริษัทจดัการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน 

(9) ให้ความเห็นเกียวกับการจดัการกองทุนของบริษัทจัดการเพือประกอบกับข้อมูลอืนๆ ทีบริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาในการ

จดัทํารายงานทกุรอบปีบญัชี และส่งให้บริษัทจดัการภายใน 30 วันนบัตงัแต่วนัถดัจากวนัสินปีบญัชีนนั 

(10) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ภายใต้มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที

ออกตามพระราชบญัญัติดงักล่าวโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที ในกรณีทบีริษัท 

จัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าทีตามมาตรา 125 ผู้ดูแล

ผลประโยชน์จะทํารายงานเกียวกบัเรืองดงักล่าวโดยละเอยีด และส่งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนั นบัตงัแต่

วันถดัจากวนัทผีู้ดแูล ผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดงักล่าว 

(11) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าทีของตนหรือฟ้องร้องเรียก ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย

จากบริษัทจดัการ ทงันี เพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทงัปวง หรือเมือได้รับคําสังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ค่าใช้จ่ายในการฟอ้งร้องบงัคบัคดีเพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุน 

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด 

(13) ในกรณีทีมีการเลิกกองทุน เมือเลิกกองทุนแล้ว หน้าทีผู้ดูแลผลประโยชน์จะสินสุดเมือผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิก

กองทุนกับสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาทีการชําระบัญชียังไม่สินสุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบตัิ

หน้าทีต่างๆ ดงันี 

(ก) รับฝากทรัพย์สินของกองทนุจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทนุ 

(ข) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบญัชีปฏิบตัิตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติ หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ในกรณีทีผู้ ชําระบัญชีกระทําการหรือ งดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัช้า 

(14) รับรองผลการนบัมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามทีได้รับเอกสารหลกัฐานเกียวกบัการขอมติและการนบัมติจากบริษัทจดัการ 

ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติเสียงข้างมากเกินกว่ากึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้ทงัหมดของโครงการ ให้แก้ไข

เพมิเติมโครงการ และปรากฎว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 60 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้ทงัหมด 

ของโครงการ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

และตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซงึรวมถึงหน้าทีดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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และเมือมีการเปลียนแปลงผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีดําเนินการตามทีจําเป็น เพือให้ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์รายใหม่ สามารถปฏิบัติหน้าทีต่อไปได้ซึงการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชือในหนงัสือเพือรับรอง

ความถกูต้อง และครบถ้วนของสิงทส่ีงมอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าทีในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดูแลผลประโยชน์เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทงัปวงได้ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่าการกระทํานนัจะ

เป็นไปเพือประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อืน เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าทีเป็น

ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะทีเป็นธรรม และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง

เพยีงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุทีได้ทราบข้อมลูดงักล่าวมิได้แสดงการคดัค้าน 

ในกรณีทีการดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติให้ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามทีจําเป็น เพอืขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ 

เงอืนไขการเปลียนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

การเปลียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุมีเงือนไขดงันี 

(1) ในกรณีทีบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาโดยบอกกล่าวให้อกีฝ่ายหนึง

ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

(2) ในกรณีทีบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าทีและความรับผิดชอบ ทีได้ตกลงไว้อันเป็นสาระสําคัญของ

สญัญาแต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์ คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงอาจบอกเลิกสญัญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่

น้อยกว่า 30 วนั 

(3) ในกรณีทมีีการเปลียนแปลงเงือนไขในโครงการจดัการกองทุนหรือมีการแก้ไขเปลียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอืนใดอนัจะมี

ผลเป็นการเพิมภาระหน้าทีแก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าทีดงักล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มี

สิทธิบอกเลิกสญัญานีได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

(4) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทนุซึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึงหนึงของ

จํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด เรียกร้องให้มีการเปลียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(5) ในกรณีทีผู้ ดูแลผลประโยชน์เปิดเผยข้อมูลใดๆ เกียวกับกองทุนแก่บุคคลอืนทีไม่มีหน้าทีเกียวข้องโดยตรงเกียวกับ

การดําเนินงานของกองทุน ซึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิบอกเลิก

สญัญานีได้โดยบอกกล่าวให้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วนั 

(6) ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการก.ล.ต. บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัตงัแต่วนัถัดจาก

วันทีบริษัทจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท จดัการจะแจ้งการแก้ไข

ดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนั ทําการ นบัตงัแต่วนัถดัจากวนัทีได้แก้ไขเสร็จสิน ในกรณีทีผู้ดูแล

ผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาทีกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการขออนญุาตเปลียนตวัผู้ดแูล ผลประโยชน์ต่อ

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นบัตงัแต่วนัถัดจากวนัทีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมือได้รับอนุญาตแล้ว 

บริษัทจดัการจะแต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั 
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ทงัน ีการเปลียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุและการแต่งตงัผู้ดแูลผลประโยชน์อืนแทน จะกระทําได้ต่อเมือได้รับอนุญาต

จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนทีไม่เข้าข้อยกเว้นให้

กระทําได้หากเป็นกรณีทีมีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา

แต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 

 

สถานทีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ทอียู่ : ฝ่ายบริการธุรกจิหลกัทรัพย์ (ธล.) ชนั 19  

สํานกังานเลขที 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ  แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140  

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

และ/หรือทีบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

 

3. นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : 

ชอื : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุแอสเซท พลสั จํากดั 

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

โทรศพัท์ 0-2672-1000  

หรือบุคคลอืนทีได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

4. ผู้จัดจาํหน่าย : - 

 

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

 

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

 

7. ทปีรึกษาการลงทุน : - 

 

8. ทปีรึกษากองทุน : - 

 

9. ผู้ประกัน : - 

 

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทนุ (Outsource) : - 

 

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

 

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

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทนุตามหวัข้อการรับซือคืนหน่วยลงทุน 

 

สิทธิในการรับเงนิปันผล :  ไม่มี 

 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

เว้นแต่ในกรณีทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควรเป็นอย่างอืน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิทีจะโอนเปลียนมือหน่วยลงทุนได้ 

ยกเว้นกรณีดงัต่อไปนี 

(1) กรณีทผีู้ ถือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(2) กรณีทีเป็นการโอนหน่วยลงทนุตามคําสงัศาล หรือโดยผลของกฎหมาย 

ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรง พร้อมทังกรอก รายละเอียดในใบสําคัญการโอน

หน่วยลงทนุให้ครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจน พร้อมทงัแนบเอกสารการโอนตามทบีริษัทจดัการกําหนด 

 

ข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ทีจะไม่เสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ทีมีหนังสือเดินทาง

ประเทศสหรัฐหรือผู้ทีมีถินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ

บคุคลดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซงึจดัให้มีขึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิทีจะ

ปฏิเสธหรือระงบัการสงัซือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนที เป็นบุคคล

อเมริกนั (US person) ดงัทกีล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

 

สิทธิในการลงมติเพือแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพือทําการแก้ไขเพิมเตมิโครงการหรือวิธีจดัการ โดยบริษัทจดัการจะทําการแก้ไขเพิมเติมโครงการ

และข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการต่อเมือได้รับมตจิากผู้ถือหน่วยลงทนุโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ

จํานวนหน่วยลงทุนทงัหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุน

ทงัหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนตามทีบริษัทจดัการ

กําหนด ทงันี เป็นไปภายใต้หวัข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ทีเป็นเจ้าของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชอืผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) ต้อง

ไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนทีเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด เว้นแต่เป็นกรณี กองทนุรวมที

มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วย

ลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่ 
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สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมือเลิกโครงการ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิทีจะได้รับเงินคืนหากกองทุนต้องเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ ชําระบัญชีทีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็นชอบเป็นผู้ ชําระบญัชีโดยจะได้ดําเนินการให้มีการจําหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ชําระภาระหนีสิน

ของโครงการ และแจกจ่ายเงนิคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเฉลียตามจํานวนหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทงัหมดในขณะทีเลิกกองทนุ 

 

สิทธิประโยชน์อืนๆ : 

1. สิทธิในการเปลียนประเภทของหน่วยลงทนุ 

เนืองจากหน่วยลงทนุของกองทนุเป็นประเภทระบชืุอผู้ถือ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจงึไม่มีสิทธิในการขอเปลียนประเภทของหน่วยลงทนุ 

2. สิทธิในการเปลียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการเรียกร้องให้มีการเปลียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุโดยมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ

หน่วยลงทนุซงึคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึงหนงึของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด 

3.สิทธิในการได้รับข้อมลูของกองทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิในการได้รับข้อมลูเกียวกบักองทนุ เช่น รายงานประจําปี รายงานทกุรอบ 6 เดือน 

 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความรับผิดจํากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทนุทียงัส่งใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 

การทีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่า

ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวยอมรับทีจะผูกพนัตามข้อกําหนดในข้อผกูพนัซึงลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทีได้รับการแต่งตงัจาก

บริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน

ของกองทนุรวมทีตนถือ ทงันี ในกรณีทมีีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนนัๆ ด้วย 

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : 

- ใบหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

 

เงอืนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

กองทนุเปิด แอสเซท พลสั ตราสารหนี จะใช้ระบบไร้ใบสําคัญหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยจะดําเนินตามหลกัเกณฑ์ดงันี 

(1) ภายหลังจากการเสนอขายครังแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชือผู้สงัซือทีได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือ

หน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพือจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 

วันนบัตงัแต่วนัถดัจากวนัสินสดุระยะเวลาเสนอขายครังแรก 

(2) ภายหลังจากทีมีการสงัซือหน่วยลงทุนเพิม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชือผู้สังซือหน่วยลงทุนรายใหม่เป็นผู้ถือ

หน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน พร้อมทังดําเนินการให้มีการส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ เพือเป็นการยืนยนั

จํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สังซือนนัๆ ทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วันถัดจากวันทําการซือขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนตงัแต่ 2 คนขึนไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกันนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชือผู้ถือ
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หน่วยลงทนุเหล่านนัเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจะถือเอาบุคคลเหล่านัน หรือบุคคลใดๆ ทีมี

ชือในคําขอเปิดบญัชีกองทุนเปิดตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทีได้จดแจ้งไว้กับบริษัทจดัการเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะ

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือผู้ รับเงินทีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) 

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการทุกครังทีมี

การทํารายการซือ และ/หรือ ขายคืนหน่วยลงทนุ ดงันัน บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทนุทีปรากฏในทะเบียน

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วย ลงทนุทส่ีงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบบัล่าสดุเป็นรายการทีเป็นปัจจบุนัและถกูต้อง 

(4) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทกัท้วงข้อผิดพลาด ภายใน 7 

วันทําการ นบัตงัแต่วนัถดัจากวนัทีได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทนุ ซึงได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจบุนั ณ วนั

ทําการสดุท้ายของทุกไตรมาสที 2 และทุกไตรมาสที 4 ตามปีปฏิทิน ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีชือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือ

หน่วยลงทุน ณ วนัสินสดุไตรมาสดงักล่าว โดยการออกและส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุนครังแรกจะเริม ณ ไตรมาสที 4 

ของปี พ.ศ. 2542 

อนึง ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดมีจํานวนหน่วยลงทุนในบญัชีลดลงเหลือตํากว่า 1,000 หน่วย บริษัทจดัการสงวนสิทธิที

จะไม่จดัส่งรายงานดงักล่าว 

(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบสําคัญหน่วยลงทุนแทนหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ ถือหน่วยลงทุน ใน

กรณีทีบริษัทจดัการได้รับการร้องขอจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยจะเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายเพือการดําเนินการดงักล่าวในอตัราไม่เกิน 

50 บาทต่อรายการ และขอสงวนสิทธิทีจะไม่ออกหนังสือรับรองสิทธิหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเรียกหนงัสือรับรองสิทธิ

ในหน่วยลงทุนทีได้ออกไปแล้วคืนจากผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนนัๆ ในกรณีมีการออกใบสําคัญหน่วยลงทนุให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุ 

อนึง ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทุนทีได้ร้องขอให้บริษัทจดัการออกใบสําคัญหน่วยลงทุนแทนหนงัสือ รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนนันๆ ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจดัการโดยตรงเพือส่งมอบคืนใบสําคัญหน่วยลงทุน

เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วนัทําการก่อนการสงัขายคืนหน่วยลงทุน เพือให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุดําเนินการโอนหน่วยลงทุน

จํานวนนนัๆ เข้าระบบไร้ใบสําคญัหน่วยลงทนุเสียก่อน 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัทําหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ เพือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้

อ้างองิต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอืนได้ 

ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทนุจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุบริษัทจดัการกองทนุรวมต้องจดัทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

 

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน: ไม่ม ี

 

16. วิธีการชําระเงนิหรือทรัพย์สินอนืให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ: 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอืนแทนบริษัทจดัการจะกําหนดขนัตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

เป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอนืแทนเงิน โดยขนัตอนทีกําหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมทุกราย 

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีปรากฏชือตาม

ทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีกําหนดเท่านนั 
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17. การจัดทาํทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกัดในการโอนหน่วยลงทุน: 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทีออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอืน รวมทงัการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใดๆ 

แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีปรากฏรายชือในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพนัหรือตามกฎหมาย

แล้ว ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอาํนาจหน้าทีแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเสนอขายต่อผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสงู ตามทีกําหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เว้นแต่

เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย

ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ ตามทีกําหนด ในโครงการจดัการกองทนุรวม 

เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทนุ ดงันี 

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

หุ้ นระยะยาวทีจดัตงัขึนก่อนวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือการเลียงชีพ  

3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทนุของกองทุน 

ข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทนุ และข้อจาํกดัในการใช้สทิธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทุนรวม บริษัทจดัการ

กองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทนุรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน

ชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่ 

หลกัเกณฑ์และวิธกีารในการขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดทีโครงการจดัการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการ

กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนทีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนทังปวงเห็นชอบให้

ดําเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุทีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินนัเสียไป  

ในกรณีทีเป็นการขอมติเพือแก้ไขข้อผูกพนัในเรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัสําคญั ต้องได้รับมติพิเศษ

ของผู้ ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนหน่วยลงทุนทงัหมดของผู้ถือ

หน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึงส่ง

หนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่ กรณีทีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุน

นอกจากจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกียวกับการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุทีกําหนดไว้ในข้อผูกพนั หรือทีกําหนดไว้ใน

มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีกําหนดในประกาศนีแล้ว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิมเติมดงัต่อไปนีด้วย 

(1) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่

เท่ากนั ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
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(2) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ

พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ

จํานวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดทีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

วิธีการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพมิเติมส่วนใดส่วนหนึงของข้อผกูพนัทีเป็นไปตามวิธีการทีกําหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระสําคญัทีเป็นไปตามและ

ไม่ขดัหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ทีออกโดยอาศยัอํานาจของ

กฎหมายดงักล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพนัส่วนทีแก้ไขเพิมเติมนนัมีผลผกูพนัคู่สญัญา 

การแก้ไขเพิมเติมข้อผกูพันในเรืองทกีระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญัต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ทงัน ีเรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ให้รวมถึง 

(ก) ข้อกําหนดเกียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

(ข) ข้อกําหนดเกียวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ ที ทน. 19/2554 

(ค) ข้อกําหนดเกียวกบัการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอนื  

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

ประกนั และข้อกําหนดเกียวกบัการแก้ไขเพิมเติมสญัญาประกนัในเรืองใดๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน์ 

(จ) เรืองทผีู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 

การแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง

ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิมเติมข้อผกูพันให้มีสาระสําคญัสอดคล้องกับโครงการจดัการกองทนุรวมทีแก้ไขเพิมเติมโดยได้รับมติโดย

เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน แล้วแต่กรณี หรือ 

(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิมเติมข้อผกูพนันนัเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 

การแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพนัไม่ว่ากรณีใดต้องกระทําเป็นหนงัสือลงลายมือชือโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทจดัการ

กองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทงัประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)  

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ทีทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพือให้ผู้ ถือหน่วย

ลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทังจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันพร้อมทงัเหตุผลและความจําเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

พร้อมกบัการส่งรายงานประจําปีของกองทนุรวม 

 

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่ม ี

 
19. การเลกิกองทนุรวม: 

เงอืนไขในการเลิกกองทนุ : 

19.1 หากปรากฏว่ากองทนุเปิดใดมีมลูค่าหน่วยลงทนุหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดงันี 

(1) กองทนุมจีํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงน้อยกวา่ 35 รายในวนัทาํการใด 

(2) กรณีทีมีการขายคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึงดงัน ี

 (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด  



 

กองทุนเปิด แอสเซท พลสั ตราสารหนี  12 

 (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซือขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 

2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด ทงันี กรณีทีเป็นกองทุนรวมทีมีกําหนดระยะเวลาการรับซือคืนหน่วยลงทุน

เป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึง

กองทนุรวมเปิดให้รับซือคืนหน่วยลงทนุเท่านนั 

 ความใน (2) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมทีบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและ

สมเหตสุมผลว่าการเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุทเีหลืออยู่เนืองจากกองทนุรวมยงัคงมีทรัพย์สินคงเหลือ

ทมีีคณุภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุทีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนัน 

(3) กรณีทีปรากฏข้อเท็จจริงซงึบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้วมีความเชือโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่าจะมีการขายคืน

หน่วยลงทนุตาม (2) และการเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  

 ความในวรรคหนึง (2) และ (3) มใิห้นํามาใช้บงัคบักับกองทนุรวมดงัต่อไปนี 

 (ก) กองทุนรวมตลาดเงิน 

 (ข) กองทนุรวมดชัน ี

 (ค) กองทนุรวมอีทีเอฟ 

 (ง) กองทุนรวมหน่วยลงทนุ 

 (จ) กองทนุรวมฟีดเดอร์ 

(4) มลูค่าหนว่ยลงทนุทีขายได้แล้วทงัหมดโดยคํานวณตามมลูคา่ทีตราไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทใน

วันทําการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนนั 

19.2 เมือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สงัให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีทีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา

การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตามหน้าทีของตน 

19.3 เมอืได้รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนหน่วยลงทนุ

ทงัหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ถือ

หน่วยลงทนุซงึส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

19.4 สํานกังานจะเพิกถอนการอนุมตัิให้จดัตังและจดัการกองทุนรวม ในกรณีทีมีเหตุอนัควรสงสยัว่าอาจมีการจดัตังกองทุน

รวมเพือผู้ ลงทุนทัวไปเพือการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพือเป็น

เครืองมือในการบริหารจดัการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบคุคลใด และสํานกังานได้ดําเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการ

กองทุนรวมหรือบุคคลทีเกียวข้องทําการชีแจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึงในกรณีทีไม่มีการชีแจง หรือชีแจง

แล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทําให้เชือได้ว่าการจัดตงักองทุนรวมเป็นการจดัตังกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทวัไปอย่างแท้จริง และ

สํานกังานสังให้บริษัทจดัการกองทนุรวมทําการแก้ไข หรือดําเนินการใดๆ และบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ

ตามทสํีานกังานสงัได้ หรือดําเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทําให้กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพือผู้ลงทนุทวัไปอย่างแท้จริง 

การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เมือเลิกกองทุนรวม : 

1. ในกรณีการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเพราะเหตตุามข้อ 19.1 บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนีเพือเลิกกองทนุเปิด

ดงักล่าว เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน 
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1. ยุติการรับคําสงัซือและคําสงัขายคืนหน่วยตงัแต่วนัทีเกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ 

2. แจ้งให้ผู้ ทีเกียวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนบัแต่วนัทเีกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ โดยวิธีการดงันี 

 2.1 แจ้งผู้ถือหน่วยทีมีชอือยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ทีมีหลกัฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้  

 2.2 แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์  

 2.3 แจ้งสํานกังานผ่านระบบทจีดัไว้บนเว็บไซต์ของสํานกังาน 

3. จําหน่ายทรัพย์สินทีเหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนบัแต่วนัทีเกิดเหตุให้เลิกกองทุนเพือรวบรวมเงินเท่าที

สามารถกระทําได้เพอืชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ ถือหน่วยโดยอตัโนมติั  

4. ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินทีรวบรวมได้ตามข้อ 3 ให้ผู้ ถือหน่วยภายใน 10 วนัทําการนบัแต่วนัทีเกิดเหตุให้เลิก

กองทนุ และเมอืได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนนั  

ในกรณีทีมลูค่าหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทงัหมดโดยคํานวณตามมลูค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดใดลดลงเหลือ

น้อยกว่า 50 ล้านบาทในวนัทําการใด หากบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนันบริษัทจดัการจะดําเนินการ ตาม 1 ถึง 4 

 

2. ในกรณีการเลิกโครงการจดัการกองทุนรวมเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอืนทีทราบกําหนดการเลิก

ล่วงหน้าการเลิกโครงการเนืองจากครบกําหนดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี เว้นแต่สํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน 

การดาํเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 

2.1 แจ้งให้ผู้ทเีกียวข้องทราบ 

2.1.1 แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

2.1.2 แจ้งสํานกังานผ่านระบบทจีดัไว้บนเว็บไซต์ของสํานกังาน 

2.1.3 แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ในกรณีทหีน่วยของกองทนุนนัเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

≥ 5 วนัทําการ 

ก่อนวนัเลิกกองทนุ 

2.2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ ถือหน่วยและผู้ลงทนุทวัไปทราบเรืองดงักลา่ว  ≥ 5 วนัทําการ 

ก่อนวนัเลิกกองทนุ 

2.3 จําหน่ายทรัพย์สินทีเหลืออยูข่องกองทนุเพือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสญัญาใช้เงินทีมกํีาหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมือทวงถาม 

ให้เสร็จสินก่อนวนัเลิก

กองทนุ 

 

20. การชําระบัญชีเมอืเลิกกองทุน: 

บริษัทจัดการจะจดัให้มีการชําระบญัชี โดยจะแต่งตงัผู้ชําระบัญชีทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพือทํา

หน้าทีรวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินทีคงเหลือจากการชําระหนีสินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมทังทําการ

อย่างอืนตามแต่จําเป็นเพือชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน
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รวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าทีคงเหลืออยู่ตามสัดส่วน

จํานวนหน่วยลงทนุทีผู้ถือหน่วยลงทนุถืออยู่ตามหลกัฐานทีปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงการ 

เมอืได้ชําระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สิน

ดงักล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทแีนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็น

ส่วนหนึงของข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจดัการกองทนุรวม 


