กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ฟิ วเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย
แอนด์ โมบิลิตี้ เพือ่ การเลีย้ งชีพ
Asset Plus Futuristic Power Supply and Mobility RMF Fund
ASP-POWERRMF

หนังสือชีช้ วน
เสนอขายหน่วยลงทุน

หนังสือชีช้ วนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ฟิ วเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพือ่ การเลีย้ งชีพ
Asset Plus Futuristic Power Supply and Mobility RMF Fund
จัดตัง้ และจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด

เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป
มูลค่าโครงการ 1,000,000,000.00 บาท จานวนหน่วย 100,000,000.0000 หน่วย

สถานทีต่ ดิ ต่อซือ้ ขายหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จากัด
หรือ นิติบคุ คลที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนภายหลัง

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดโครงการ
คาจากัดความ / คานิยาม :

หน้า
1

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม

1

2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย

2

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ
การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ที่จะลงทุน

3

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (CLASS OF UNIT)

6

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

6

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก

7

7. การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

7

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

9

9. การชาระค่ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

9

10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน

9

11. การไม่ขายไม่รบั ซือ้ คืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

10

12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

10

13. เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน

11

14. การจ่ายเงินปั นผล :

11

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน

11

16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีท่มี ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง

16

17. ชื่อผูเ้ กี่ยวข้อง

20

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม

21

19. การขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ

21

20. ข้อกาหนดอื่นๆ

21

21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด

21

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม

21

ส่วนที่ 2 : ข้อผูกพันระหว่างผู้ถอื หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
1. บริษัทจัดการ

หน้า
1

2. ผูด้ แู ลผลประโยชน์

4

3. ผูส้ อบบัญชี

8

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

8

5. ผูจ้ ดั จาหน่าย

8

6. ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

8

7. ผูด้ แู ลสภาพคล่อง (MARKET MAKER) (เฉพาะกอง ETF)

9

8. ผูล้ งทุนรายใหญ่ (PARTICIPATING DEALER) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผูด้ แู ลสภาพคล่อง)

9

9. ที่ปรึกษา

9

10. ผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน)

9

11. ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (OUTSOURCE)

9

12. คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง COUNTRY FUND)

9

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผูถ้ ือหน่วยลงทุน

10

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

11

15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน

12

16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน

13

17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน

15

18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน

16

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน

16

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน

17

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

17

22. การเลิกกองทุนรวม

17

23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

20

รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ฟิ วเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย
แอนด์ โมบิลิตี้ เพือ่ การเลีย้ งชีพ

คาจากัดความ / คานิยาม :
เป็ นไปตามประกาศ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ฟิ วเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี ้ เพื่อการเลีย้ งชีพ
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Asset Plus Futuristic Power Supply and Mobility RMF Fund
1.3. ชื่อย่อ : ASP-POWERRMF
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
1.6. การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : 1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
(1) ในกรณีกองทุนอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนและยุติ
การเสนอขายหน่วยลงทุน และจะคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน
ตามข้อกาหนดในเรื่องการคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
(2) ในกรณีภายหลังจากสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิจะไม่นากองทรัพย์สินไป
จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม หากปรากฏว่าจานวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้ กองทุนได้
อย่างเหมาะสม และ/หรือไม่สามารถสรรหาตราสารหรือกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบาย
การลงทุนของกองทุนได้ และ/หรือเหตุการณ์อ่ืนใด อาทิเช่น การเปลี่ย นแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับ การลงทุน การเปลี่ ย นแปลงนโยบายของผู้ค วบคุม กฎระเบี ย บของแต่ล ะประเทศ หรือ เงื่ อ นไขที่ เป็ น อุป สรรคต่อ การ
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างต่างประเทศ หรือมีการจากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการสารอง
เงินทุนในประเทศซึ่งอาจมีผลกระทบทาให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็ นสกุลเงินบาทได้ เป็ นต้น ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการลงทุนได้อย่างเหมาะสม และจะคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนตามข้อกาหนดในเรื่องการคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ฟิ วเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลติ ี ้ เพื่อการเลีย้ งชีพ

1

2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ ราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท
2.1.1 จานวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 1,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
1. ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิ ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) ทั้งนี ้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
จานวนเงินทุนของโครงการแต่ไม่เต็มจานวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิดาเนินการปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดาเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกาหนดสิน้ สุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2. บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มเงินทุนของโครงการ โดยจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ตอ่ หน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก : 1,000 บาท
2.7. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
2.8. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน : ไม่กาหนด
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน : ไม่กาหนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า : ไม่กาหนด
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า : ไม่กาหนด
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรกและครัง้ ถัดไปได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนด

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ฟิ วเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลติ ี ้ เพื่อการเลีย้ งชีพ
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บริษัทจัดการอาจปรับลดหรือยกเว้นมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรกและครัง้ ถัดไปได้ โดยมีมลู ค่าขัน้ ต่าน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน
โครงการในบางกรณีได้ เพื่อรองรับการส่งเสริมการขาย หรือกรณีอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ ะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กบั นักลงทุนทั่วไปที่ตอ้ งการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสได้รบั ผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
- กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกูย้ ืม (ถ้ามี) :
บริษัทจัดการอาจกูย้ ืมเงินหรือทาธุรกรรมขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3.6. การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า : ที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active management)
3.9. ดัชนีชีว้ ดั /อ้างอิง (Benchmark) :
ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุล
เงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็น ควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มี
การเปลี่ยนตัวชีว้ ดั คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผอู้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็ นต้น
ที่มีนโยบายการลงทุนและ/หรือสร้างผลตอบแทนตามดัชนี (Index) ที่มีความเกี่ยวข้องหรือได้รบั ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง
ไปใช้พลังงานทดแทน และ/หรือพลังงานสะอาด (Clean energy) เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ลม คลื่น เป็ นต้น รวมถึงแหล่ง
พลังงานอื่นๆ ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต ทัง้ ในส่วนของอุตสาหกรรมต้นนา้ (Upstream) และปลายนา้ (Downstream) เช่น บริษัทผลิต
รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) บริษัทที่ผลิตแบตเตอร์ร่สี าหรับรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม เป็ นต้น
ดัชนี (Index) ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานดังกล่าว อาทิ Solactive Global Lithium Index, S&P Global Clean Energy Index และ Solactive
Electric Vehicles and Future Mobility Index และอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้องกับตราสารทุนหรือสิทธิในตราสารทุนอื่นๆ ตามนโยบายข้างต้น
ทัง้ นี ้ จะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน
และจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
ในส่วนที่เหลือ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี ้ และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก
และ/หรือตราสารทุน และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ ฐาน และ/หรือ หน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลกั ษณะ
ทานองเดียวกันโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดให้
กองทุนลงทุนได้ ทัง้ นี ้ กองทุนจะมีการลงทุนที่สง่ ผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุน อาจมี ก ารลงทุน ในสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้า (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management (EPM)) ทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนหรือการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงอาจทาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือ
ธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี ้ กองทุน
จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนีท้ ่มี ีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้
(Non-investment Grade) ตราสารหนีท้ ่ีไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมี ไว้ซึ่งตราสารหนีท้ ี่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้
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(Non-investment Grade) ตราสารหนีท้ ่ีไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลัก ทรัพย์ (Unlisted Securities) ได้ เฉพาะกรณี ท่ี ตราสารหนี น้ ั้นได้รั บ จัดอัน ดับความน่า เชื่ อถื อที่ส ามารถลงทุน ได้ (Investment
Grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้
สาหรับในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะทาการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ตามความเหมาะสมสาหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาจาก
ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปั จจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็ นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน
ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นบั ช่วงระยะเวลาดังนีร้ วม
ด้วยก็ได้ ทัง้ นี ้ โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รบั คาสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้าย
กองทุนจานวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี ้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทาการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
หรือลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) โดยไม่ทาให้ระดับ
ความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้
ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งผูถ้ ือ หน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนการดาเนินการเปลี่ยนแปลง โดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์มีลกั ษณะครบถ้วนตาม 1. และ 2. บริษัทจัดการจะดาเนินการตาม 3.
1. ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์
(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี < 80% ของ NAV ของ
กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ หรือ
(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี ≥ 80% ของ NAV ของ
กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวตั ถุประสงค์การลงทุนในทานองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF
2. NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี ้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง
3. รายละเอียดการดาเนินการ
การดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
3.1 แจ้งเหตุท่กี องทุนปลายทางมีมลู ค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการ
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการ
ดาเนินการของ บลจ. ให้สานักงานและผูถ้ ือหน่วย
เปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
(แนวทางการดังกล่าวต้องคานึงถึงประโยชน์ท่ดี ีท่สี ดุ ของผูถ้ ือหน่วยโดยรวม)
ที่ปรากฏเหตุ
3.2 เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการตาม 3.1 ต่อผูล้ งทุนทั่วไป
พร้อม 3.1
(ดาเนินการให้บคุ ลากรที่เกี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)
3.3 ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการตาม 3.1
ภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่มี
การเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
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การดาเนินการ
3.4 รายงานผลการดาเนินการตาม 3.3 ให้สานักงานทราบ

ระยะเวลาดาเนินการ
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ดาเนินการ
ตาม 3.3 แล้วเสร็จ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
มีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ที่จะลงทุนในประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็ นไปตามประกาส และกรณีท่กี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนีจ้ ะดาเนินการให้เป็ นตามที่ประกาศกาหนด
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- เช่น โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนอกส์อ่นื ใด
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
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6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- อื่นๆ เช่น โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์อืนใด
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. การสั่งซือ้ หน่วยลงทุน : ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7. การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- อื่นๆ เช่น โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์อืนใด
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผูล้ งทุนที่ซือ้ หน่วยลงทุนต้องศึกษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนเพื่อการ
เลีย้ งชีพ อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี นนั้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที่จะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิ ธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษี อากร ในกรณีท่ีการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่
เป็ นไปตามเงื่ อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษี อากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมี หน้าที่ ตอ้ งเสียภาษี เพิ่มเติมตามที่ กาหนดไว้ใน
กฎหมายภาษีอากรด้วย
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการซือ้ ขาย ตัง้ แต่เวลาเริ่มทาการ ถึงเวลา 15.30 น. ทัง้ นี ้ สาหรับ
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซือ้ ขายใด ให้ถือว่าเป็ นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการ
ซือ้ ขายถัดไป ตามราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
และเป็ นราคาที่รบั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
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คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและนายทะเบียนได้ทารายการรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิ กคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ ได้รบั อนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็ นพิเศษ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีท่ีบริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดาเนินการตามข้อ
"การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน" และ/หรือ “การไม่ขายไม่รบั ซือ้ คืนไม่สบั เปลี่ยน
หน่วยลงทุนตามสั่ง”
การชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชาระค่าขายคืนตามกาหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาใน
การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกาหนด
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่
เสร็จสิน้ การคานวณดังกล่าว
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน หรือใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้ คืน : ตามข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้ คืน
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้ คืน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการซือ้ ขาย ตัง้ แต่เวลาเริ่มทาการ ถึงเวลา 15.30 น.
วันทาการซือ้ ขาย หมายถึง วันทาการปกติของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุนต่างประเทศและ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
และ/หรือตามที่บริษัทจัดการกาหนด
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิท่ีจะปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและ/หรือวันและเวลาทารายการขายคืน
หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากเป็ นกรณีท่เี ป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนและ/หรือแก่กองทุนรวมและ/หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :
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8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- อื่นๆ เช่น โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์อืนใด
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. การชาระค่ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
แทน บริษัทจัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั มติพิเศษให้ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขัน้ ตอนที่กาหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบตั ิได้จริง และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่กี าหนดไว้ในโครงการซึง่ ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีท่ีเข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี ้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุท่ีทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ดไม่ถูกต้องโดยมีมลู ค่าตัง้ แต่ 1 สตางค์ขึน้ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง
และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) และ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั
การผ่อนผันจากสานักงาน
2. แจ้งผูถ้ ื อหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แ ล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
3. แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทัง้ จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบ
ของผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสานักงานโดยพลัน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
4. ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสั่งขายคืนก่อนหลัง
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ฟิ วเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลติ ี ้ เพื่อการเลีย้ งชีพ
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11. การไม่ขายไม่รับซือ้ คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
การดาเนินการในกรณีท่ีผอู้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี ้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซื อ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of
dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้สงู สุดไม่เกิน 5 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าว
จากสานักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension
of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทัง้ นี ้ การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension
of dealings) ด้วยเหตุอ่ืน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคาสั่งซือ้ และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทาการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคาสั่งซือ้
และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการให้บริการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุน หากการสั่งซือ้ ดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียง
ของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ฟิ วเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลติ ี ้ เพื่อการเลีย้ งชีพ
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13. เงือ่ นไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
13.1 บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ่ีมีถ่ินฐานอยู่ ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่
เป็ นบุคคลอเมริกนั (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น
13.2 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพไม่สามารถนาไป จาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกันได้ ทัง้ นี ้
เพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
14. การจ่ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
14.3. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน :
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้ หรือผู้ถอื หน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ท่เี รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.49 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ข อง
กองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนทัง้ หมด รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ว
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ณ วันที่คานวณ
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15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ณ วันที คานวณ
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของ
กองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ณ วันที่คานวณ
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย : ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.41 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครัง้ แรกจะจ่ายตามจานวนที่จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของ
กองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน เป็ นเวลาไม่เกิน 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ค้ ่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนา
แนะนากองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตัง้ กองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจานวนที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนัน้ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ค้ ่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนากองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิตามคาสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทาจัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทาและจัดพิมพ์ใบคาขอเปิ ดบัญชีผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค่าจัดทาจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทาจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทาค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชีช้ วนและรายงานประจาปี ถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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(ฉ) ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดาเนินคดีของผูด้ ูแลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รบั คาสั่งจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนีข้ องกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชาระหนีเ้ ป็ นทรัพย์สินอื่นแทนการชาระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนีค้ า่ ธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่า ประเมินราคา ค่าจดจานอง ค่าปลดจานอง ค่าจัด พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชาระหนีเ้ ป็ นทรัพย์สินอื่นแทนการชาระหนีด้ ว้ ยเงินสด
ตามตราสารแห่งหนี ้ ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทาประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์คา่ โทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์คา่ ไปรษณี
ยากรสาหรับหนังสือโต้ตอบกับผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารโต้ตอบโดยวิธีอ่นื ที่มิใช่ทางไปรษณีย ์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชาระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการติดตามทวงถาม หรือการดาเนินคดีเพื่อการรับชาระหนีใ้ ด ของกองทุนรวมการคิดค่าใช้จ่ายตาม (1)
และ (2) จะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
(3) ค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ กี่ ย วกับ การซื อ้ หลัก ทรัพ ย์ซ่ึง จะรวมอยู่ใ นต้น ทุน ของค่ า ซื อ้ หลัก ทรัพ ย์เ มื่ อ มี ก ารซื อ้ หลัก ทรัพ ย์แ ละ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซือ้ ขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
(4) ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทารายการซือ้ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษี ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนี ยมที่ตอ้ งจ่ายตามข้อกาหนด
หรือกฎหมายของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผูจ้ ัดการกองทุนใน
ต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็ นต้น (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สิ นในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ”
ตามที่จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
(7) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชาระราคา (Failed Trade)
(8) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึน้ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้ดชั นีชีว้ ดั /อ้างอิง (Benchmark) ที่ทางผูใ้ ห้บริการ
และ/หรือผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีชีว้ ดั /อ้างอิง (Benchmark) ดังกล่าว เรียกเก็บจากการใช้บริการ ตามที่จ่ายจริง
(9) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ่งมิได้ระบุไว้ขา้ งต้น (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จานวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนัน้ จริง ทัง้ นี ้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กาหนด
ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายตามข้อ (9) บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยแยกเป็ นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชีช้ วนฉบับข้อมูลสาคัญที่ผลู้ งทุน
ควรทราบและในรายงานประจาปี ซง่ึ บริษัทจัดการ จัดทาเมื่อสิน้ รอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี
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ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิ ดเผยเป็ นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฏในรายการค่าใช้จ่าย การดาเนินงานในงบ
กาไรขาดทุน ของกองทุนซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของรายงานประจาปี
ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของกองทุนเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มและภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงการรับรูภ้ าษีตา่ งๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
อนึ่ง ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังกล่าว เมื่อคานวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2.1 - 15.2.5
จะไม่เกินค่าธรรมเนียมรวม
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : ไม่มี
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนยื่นคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะยกเว้น
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับการสับเปลี่ยนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน
ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/
หรือเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ฉบับละ 50.00 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กรณี ท่ีผูถ้ ื อหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ ภายใต้เงื่อนไขข้อ 14.2 ส่วนข้อผูกพันหรือขอให้ออก
เอกสารแสดงสิทธิแทนฉบับเดิมที่สญ
ู หาย
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
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15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
1. ค่าธรรมเนียมการทารายการซือ้ ขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้ หน่วยลงทุนหรือการโอนเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซือ้ หน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดาเนินการให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติท่ีบริษัทจัดการดาเนินการให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้ง
จานากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็ นต้น ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดาเนินการให้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ
ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มและภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงการรับรูภ้ าษีตา่ งๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
15.4. วิธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
บริษัทจัดการจะคานวณ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทุกวันที่มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คานวณนัน้ เป็ นฐานในการ
คานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี อ่ืนใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็ นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ทัง้ นี ้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกาหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงการรับรูภ้ าษีตา่ งๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
การดาเนินการในกรณีท่มี ีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
การดาเนินการของบริษัทจัดการ
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ
เปิ ดเผย2 ให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึน้
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ1
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ใน บริษัทจัดการต้องได้รบั มติพิเศษ3 และแจ้งให้สานักงานทราบภายใน 15 วัน
โครงการ
นับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง
1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ใน เปิ ดเผย2 ให้ผถู้ ือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึน้
โครงการ
และแจ้งให้สานักงานทราบภายใน 15วันนับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ
บริษัทจัดการต้องขอมติ3 เพื่อแก้ไขโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
เปิ ดเผย2 ให้ผลู้ งทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ
ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว
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1

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึน้
2
การเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทาโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให้ม่นั ใจได้วา่ ผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง ทัง้ นี ้
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรืออาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นใดที่
เหมาะสมตามที่บริษัทจัดการกาหนด
3
ดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
15.6. หมายเหตุ :
16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
ต่างประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีท่ีทรัพย์สินของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือตราสารต่างประเทศ การคานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสาร
ต่างประเทศดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้หลักการคานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ
โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะใช้และ
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารดังกล่าว โดยใช้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยผ่านระบบ Bloomberg เป็ นหลัก
กรณีท่ีไม่สามารถใช้ขอ้ มูลจากระบบ Bloomberg ได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิจะใช้ขอ้ มูลระบบอื่นใดตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร และสามารถใช้อา้ งอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็ นราคาปิ ด (Close) ที่ประกาศบนหน้าจอ Bloomberg ในเวลา
ประมาณ 17.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ของวันที่ทาการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่สามารถใช้ขอ้ มูลจาก Bloomberg ได้ หรือกรณีท่บี ริษัทจัดการโดย
ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนนัน้ ไม่มีความเหมาะสม หรือ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่จะประกาศแก้ไขหรือประกาศเพิ่มเติมใน
อนาคตบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่ นใดแทน หรือ ตามที่มี
ประกาศแก้ไขหรือประกาศเพิ่มเติมได้ ทัง้ นี ้ อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ประกาศกาหนด
2. บริษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ ภายใน 2 วันทาการถัดไป เว้นแต่วนั ทาการคานวณ
นัน้ ตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือวันตามที่บริษัทจัดการ
ประกาศกาหนดเพิ่มเติมในกรณีท่มี ีเหตุการณ์ไม่ปกติ

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ฟิ วเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลติ ี ้ เพื่อการเลีย้ งชีพ

16

(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทาการถัดไป
ทัง้ นี ้ ให้ใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมลู ค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภาย 3 ในวันทาการถัดไป
(ข) วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยให้ประกาศภาย 3 ในวันทาการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทาการถัดไป
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รบั ข้อมูลเพื่อใช้คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน จากต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็ นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคานวณและ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะคานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี ้ ภายใน
วันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รบั ข้อมูลดังกล่าว และประกาศในวันทาการถัดไปจากวันที่คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดาเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์เป็ นต้น และภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้และ
(3) จัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที่ทกุ แห่งที่ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนใช้ซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้
ในกรณีท่ีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิมลู ค่าหน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไม่ถกู ต้อง บริษัทจัดการจะดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
3. การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมลู ค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือจานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิยม ตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล สาหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้
ในการคานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
และประกาศราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามที่คานวณได้ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากลแต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นนั้ รวมเข้าเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิ ด
4. ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รบั ยกเว้นไมต้องปฎิบตั ิตามข้อ 2.
(4.1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รบั ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
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(4.2) เมื่อมีเหตุท่บี ริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ที่ปรากฏเหตุดงั กล่าว
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทาการ
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบผ่าน Website
ของบริษัทจัดการ : www.assetfund.co.th
อนึ่ง หากมีเหตุทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศ
ผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นแทนการประกาศผ่าน
Website ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีท่มี ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
ส่วนที่ 1 การดาเนินการกรณีมลู ค่าหน่วยของกองทุนปิ ดไม่ถกู ต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิ ด
ไม่ถกู ต้อง
กรณีท่มี ลู ค่า/ราคาหน่วย
ข้อ
การดาเนินการของบริษัทจัดการ
ระยะเวลา
ไม่ถกู ต้อง
1. < 1 สตางค์ หรือ < 0.5 %
1.1 จัดทาและส่งรายงาน1 ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทราบถึง
ภายใน 7 วันทาการ
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที่ถกู ต้อง ความไม่ถกู ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสาคัญดังนี ้
นับแต่วนั ที่พบว่า
1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ไม่ถกู ต้อง
มูลค่า/ราคาหน่วย
1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ถกู ต้อง
ไม่ถกู ต้อง
1.1.3 สาเหตุท่ที าให้มลู ค่า/ราคาหน่วยไม่ถกู ต้อง
1.1.4 มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มลู ค่า/ราคาหน่วยไม่ถกู ต้อง ใน
กรณีท่คี วามไม่ถกู ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่
อาจควบคุมได้
1.2 ในกรณีท่สี าเหตุท่ที าให้มลู ค่า/ราคาหน่วยไม่ถกู ต้อง มีผล
ตัง้ แต่วนั ที่พบว่า
ต่อเนื่องถึงการคานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครัง้ ต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถกู ต้อง
ไม่ถกู ต้อง
2. ≥ 1 สตางค์ และ ≥ 0.5 %
2.1 หลักเกณฑ์ท่วั ไป
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที่ถกู ต้อง 2.1.1 คานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถกู ต้องจนถึงวันที่มลู ค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง
2.1.2 ดาเนินการดังนี ้ เฉพาะวันที่มลู ค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื่อนไข
ตาม 2.
2.1.2.1 จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1
ภายในวันทาการ
(ก) รายงานต้องมีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม
ถัดจากวันที่พบว่า
เว้นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
มูลค่า/ราคาหน่วย
ของกองทุนเปิ ด ให้ระบุการดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่า
ไม่ถกู ต้อง
ราคาหน่วยไม่ถกู ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4
(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูล
ภายในวันทาการ
ในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่ส่งรายงานให้
ถัดจากวันที่คานวณ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
มูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิน้
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ข้อ

กรณีท่มี ลู ค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถกู ต้อง

การดาเนินการของบริษัทจัดการ
2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถกู ต้อง

2.1.2.32 ดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนสามารถรับทราบ
ชื่อกองทุนที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที่มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
2.2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเฉพาะกองทุนเปิ ด
โดยดาเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวันที่เข้าเงื่อนไขตาม 2.
2.2.1 จัดทารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดาเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถกู ต้อง

ระยะเวลา
ภายในวันที่ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1
ภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วนั ที่ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1
ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 2 ให้แล้วเสร็จ
2.2.3 ดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผซู้ อื ้ หรือผูข้ ายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยไม่ถกู ต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั ที่ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
2.2.4 จัดทามาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่ถกู ต้องและ
ภายใน 7 วันทาการ
ส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้ สาเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
นับแต่วนั ที่ผดู้ แู ล
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สานักงาน เว้นแต่ในกรณีท่รี าคาหน่วยไม่ ผลประโยชน์รบั รอง
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ให้
ข้อมูลในรายงานตาม
บริษัทจัดการส่งสาเนาเอกสารที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่าการ
2.1.2.1
ที่ราคาหน่วยไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสาเนารายงานดังกล่าวแทน
1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสาเนารายงานไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการเพื่อให้สานักงานเข้าตรวจ

2

ไม่ใช้กบั กองทุนปิ ดที่มีหน่วยเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ หรือข้อบังคับของ

ตลาดหลักทรัพย์แล้ว
ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 ให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. ราคาหน่วยที่ไม่ถกู ต้อง < ราคาหน่วยที่ถกู ต้อง
1.1 กรณีขาย
1.1.1 กรณีท่ีผซู้ ือ้ มีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจานวนหน่วยของผูซ้ อื ้ หน่วยเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถกู ต้องกับราคาหน่วยที่ถกู ต้อง
1.1.2 กรณีท่ีผซู้ ือ้ ไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิ ด เป็ นจานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
1.1.3 กรณีท่ีผซู้ ือ้ มีหน่วยเหลืออยู่นอ้ ยกว่าจานวนหน่วยที่จะต้องลด3 ให้ดาเนินการดังนี ้
1.1.3.1 ดาเนินการตาม 1.1.2 หรือ
1.1.3.2 ลดจานวนหน่วยที่เหลืออยู่นนั้ และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิ ดเป็ นจานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ฟิ วเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลติ ี ้ เพื่อการเลีย้ งชีพ
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1. ราคาหน่วยที่ไม่ถกู ต้อง < ราคาหน่วยที่ถกู ต้อง
1.2 กรณีรบั ซือ้ คืน
1.2.1 กรณีท่ีผขู้ ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ่มจานวนหน่วยของผูข้ ายคืนเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถกู ต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผขู้ ายคืน
1.2.2 กรณีท่ีผขู้ ายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผขู้ ายคืน
2. ราคาหน่วยที่ไม่ถกู ต้อง > ราคาหน่วยที่ถกู ต้อง
2.1 กรณีขาย
2.1.1 เพิ่มจานวนหน่วยของผูซ้ อื ้ เป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถกู ต้องกับ
ราคาหน่วยที่ถกู ต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผซู้ อื ้
2.2 กรณีรบั ซือ้ คืน
2.2.1 กรณีท่ีผขู้ ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจานวนหน่วยของผูข้ ายคืนหน่วยเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถกู ต้องกับราคาหน่วยที่ถกู ต้อง
2.2.2 กรณีท่ีผขู้ ายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิ ด
เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
2.2.3 กรณีท่ีผขู้ ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่นอ้ ยกว่าจานวนหน่วยที่จะต้องลด3 ให้ดาเนินการดังนี ้
2.2.3.1 ดาเนินการตาม 2.2.2 หรือ
2.2.3.2 ลดจานวนหน่วยที่เหลืออยู่นนั้ และจ่ายเงินของ บริษัทจัดการ ให้กองทุนเปิ ดเป็ นจานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
3
ไม่ใช้กบั กรณีท่ีราคาหน่วยไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้าย
ของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอื ้ ขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
หมายเหตุ
1. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ ือ้ หรือผูข้ ายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการอาจนาเงิน
ชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผถู้ ือหน่วย แต่ถา้ บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผูถ้ ือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการ
ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผูซ้ อื ้ หน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนแอสเซท พลัส จากัด
17.2. ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ฟิ วเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลติ ี ้ เพื่อการเลีย้ งชีพ
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17.5. ที่ปรึกษา : ไม่มี
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้ อบบัญชี) :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
17.7. การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชี : ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
19. การขอมติของผู้ถอื หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :
เป็ นไปตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี ้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่นๆ :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด :
เป็ นไปตามประกาศ
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
เป็ นไปตามประกาศ
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ข้อผูกพันระหว่างผู้ถอื หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ฟิ วเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์
โมบิลิตี้ เพือ่ การเลีย้ งชีพ

กับ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด

1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนแอสเซท พลัส จากัด
ที่อยู่ : ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตที ้ าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2672-1000 โทรสาร 0-2286-4473
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 17 Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Tel. 0-2672-1000 Fax 0-2286-4473
สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของบริษัทจัดการ
1. รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และ
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และหรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กาหนดไว้ในหัว ข้อ “ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
2. สงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธการจองซือ้ หรือสั่งซือ้ หรือสั่งขายหรือหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
3. สงวนสิทธิท่จี ะเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
4. สงวนสิทธิท่ีจะรับชาระหนีเ้ พื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่หลักประกันแทนการชาระหนีด้ ว้ ยเงินสดตามตราสารแห่งหนีท้ ่ี
ระบุไว้ในโครงการ
5. สงวนสิทธิท่จี ะชาระค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
การจัดตัง้ และจดทะเบียนกองทุน การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ
1. ยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นกองทรัพ ย์สิ น ซึ่ง เป็ น เงิ น ได้จ ากการขายหน่ ว ยลงทุน ของโครงการเป็ น กองทุน รว มต่อ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน
2. ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณี ท่ี
หลักฐานดังกล่าวสูญหาย
3. ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มจานวนเงินทุนของกองทุนตามวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
4. แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจานวนเงินทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมจานวนและมูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้
5. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการกองทุนภายใต้หวั ข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
6. จั ด ท าหนั ง สื อ ชี ้ช วนใหม่ ทุ ก รอบปี บัญ ชี เ พื่ อ แสดงข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ กองทุ น ณ วัน สิ ้น ปี บัญ ชี แ ละส่ ง ให้แ ก่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับแต่วนั สิน้ บัญชีนนั้
7. ประกาศข้อมูล รายละเอียด การดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกาหนด
8. ดาเนินการเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การเลิกโครงการ”
9. จัดให้มีการชาระบัญชีตามหัวข้อ “การชาระบัญชีของกองทุนรวมและวิธีการคืนเงินเฉลี่ยให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”
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การบริหารกองทุน
1. จัดการกองทุนให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รบั อนุมตั ิขอ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. นาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนและซือ้ ขาย ซือ้ ลด ขายลด ไถ่ถอนจาหน่าย สั่ง
โอน รับโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือฝาก ถอนทรัพย์สินที่ลงทุนไว้นนั้ โดยลงทุนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ ทัง้ นี ้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
3. จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์
4. สั่งผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จาหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนชาระและรับชาระราคาค่าหลักทรัพย์
5. จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน และกองทุนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการกองทุนตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ ่ งั ซือ้ หรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม”
6. เบิกจ่ายเงินของกองทุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุนภายใต้หวั ข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
7. เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นอยู่เท่าที่จาเป็ นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
8. ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดาเนินการให้มีการฟ้องร้องบังคับคดีหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
9. ขอความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ในการดาเนินการตามข้อ “การรับชาระหนีเ้ พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น”
การจัดทาบัญชีและการรายงาน
1. จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
2. จัดทารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้ วันทาการนัน้
3. จัดทารายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวันและจัดส่งให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ภายในทุกสิน้ วันทาการนัน้
4. คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมลู ค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามที่กาหนดในหัวข้อ “วิธีการ
คานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมลู ค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน”
5. จัดทาและจัดส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
การขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน
1. จัดให้มีใบจองซือ้ หน่วยลงทุน ใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไปตามที่กฎหมาย
ก.ล.ต. กาหนด
2. ขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามวิธีท่รี ะบุในโครงการและหนังสือชีช้ วน
3. จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อ “การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุน ” และ “การจัดสรรเงิน
ให้แก่ผสู้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุน”
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4. ดาเนินการจัดสรรจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรับซือ้ คืนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามส่วนตามหัวข้อ “การเลื่อนกาหนดการ
ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืน
หน่วยลงทุน” หรือ “การชาระค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”
5. ดาเนินการยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนซึง่ ได้รบั การจัดสรรเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแล้วในวันทาการถัดจากวันที่
บริษัทจัดการทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนจานวนนัน้
6. จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซง่ึ ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
7. เปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ หรือสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
8. จัดให้มีรายงานข้อมูลของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
9. ขอความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะดาเนินการตาม “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน”
การแต่งตัง้ บุคคลอื่น
1. จัดให้มีผูด้ ูแลผลประโยชน์ซ่ึงมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนและ
แต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์อ่ืนตามเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ทงั้ นี ้ โดยได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน
2. แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3. แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของกองทุนที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผูส้ อบบัญชี
4. แต่งตัง้ หรือดาเนินการเป็ นนายทะเบียนเองตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
5. แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน
6. แต่งตัง้ หรือถอดถอนที่ปรึกษา
การปฏิบตั ิงานหรือการดาเนินการอื่นๆ ตามสิทธิและหน้าที่อ่นื ใดตามที่กฎหมายกาหนด
1. กระทานิติกรรมหรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึง่ บริษัทจัดการมีอานาจกระทาได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
2. ปฏิบตั ิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซ่ึงวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทัง้ นี ้ จะต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
3. ปฏิบตั ิตามสิทธิและหน้าที่อ่นื ใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ขี อ้ กาหนดในข้อผูกพัน
หรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
กองทุนได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่งนัน้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอ่ืนใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทาหน้าที่ตอ่ ไปได้ซง่ึ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2242-3946
และ/หรือที่บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และหรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
ในต่างประเทศที่อาจแต่งตัง้ เพิ่มเติมในอนาคต
สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผูด้ แู ลผลประโยชน์
1. ได้คา่ ตอบแทนจากกองทุนสาหรับการทาหน้าที่เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
2. บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว
หน้าที่ของผูด้ แู ลผลประโยชน์
1. ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการ ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปั จจุบนั และที่ แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
2. ในกรณีท่ีผดู้ แู ลผลประโยชน์มิได้เป็ นสมาชิกศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ที่บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน หรือ
มีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์นนั้ บริษัทจัดการยินยอมให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะทาสัญญาแต่งตัง้ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ่งมี
หลักเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เป็ นตัวแทนในการทาหน้าที่ฝากหลักทรัพย์เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (ถ้ามี) โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ้ งแจ้งการแต่งตัง้ ตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที่จะนาทรัพย์สิน
ของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ท่ตี วั แทนนัน้ ด้วย
3. รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่บริษัทจัดการได้คานวณไว้แล้ว
ตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมลู ค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน” เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
4. จ่ายเงินเป็ นยอดรวมเพื่อคืนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามคาสั่งของผูช้ าระบัญชี
5. โอนเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีกองทุน ตามคาสั่งของบริษัทจัดการ
6. แจ้งให้บริษัทจัดการทราบหากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ คาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่ออกตาม
กฎหมาย ก.ล.ต.
7. ดาเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจาก
บริษัทจัดการ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คาสั่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. ให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การรับชาระหนี ้
เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่น”
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9. รับรองผลการนับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตามที่ได้รบั เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติจากบริษัทจัดการ
ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และปรากฎว่ามติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ
55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
10. รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนและดูแลตรวจสอบให้ผูช้ าระบัญชีปฏิบตั ิตามมาตรา 130 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และในพระราชบัญญัติฉบับแก้ไข ในกรณีท่ผี ชู้ าระบัญชีกระทาการ
หรืองดเว้นกระทาการตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายงานให้สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้โดยไม่ชกั ช้า
11. ดาเนินการรับหรือจ่ายเงินจากบัญชีของกองทุน ตามคาสั่งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของบริษัทจัดการ
12. ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะต้องอนุญาตให้บริษัทจัดการ หรือผูส้ อบบัญชีของกองทุนทาการตรวจสอบบัญชีหลักทรัพย์บัญชี
กองทุน และเอกสารหลักฐานอื่นของกองทุนได้ภายในเวลาทาการปกติของผูด้ แู ลผลประโยชน์โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าว
ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทาการ
13. ในกรณีท่ผี สู้ อบบัญชีของกองทุน หรือผูส้ อบบัญชีของผูด้ แู ลผลประโยชน์หรือผูส้ อบบัญชีอิสระ หรือผูช้ าระบัญชีของกองทุน
หรือหน่วยงานผูม้ ีอานาจควบคุมผูด้ แู ลผลประโยชน์ขอคาชีแ้ จง ไม่ว่าจะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่ก็ตามเกี่ยวกับการกระทา
การใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบัญชีหลักทรัพย์หรือบัญชีของกองทุน หรือเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับกองทุน ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ้ งแจ้งให้
บริษัทจัดการทราบโดยทันทีและจะต้องทารายงานเกี่ยวกับคาขอดังกล่าวพร้อมรายงานขัน้ ตอนการปฏิบตั ิท่ผี ดู้ แู ลผลประโยชน์
ได้กระทาไปแล้ว หรือที่จะกระทาต่อไปให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชกั ช้า
14. หน้าที่อ่นื ใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
หน้าที่ในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน
1. รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผูด้ แู ลผลประโยชน์
และทรัพย์สินของบุคคลอื่นใดที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดแู ลรักษาอยู่จนกว่าจะเลิกกองทุนหรือสิน้ สุดการทาหน้าที่ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ตามสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์พร้อมทัง้ ดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็ นไปตามที่ ระบุไว้ในโครงการและใน
หนังสือชีช้ วนของกองทุน โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่ างปลอดภัยที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตหรือตกลงเป็ นอย่างอื่น และหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่
เก็บรักษาทรัพย์สิน ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที
2. ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน เพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ การรับเงินปั นผล
การรับดอกเบีย้ และหรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อ่ืนใดที่กองทุนพึงจะได้รบั รวมทัง้ ดาเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินนั้ ๆ
ตามคาสั่งของบริษัทจัดการ รวมทัง้ แจ้งให้บริษัทจั ดการทราบในกรณีท่ี มีความจาเป็ นที่ตอ้ งป้องกันการเสียสิทธิท่ีมีอยู่หรือ
เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นนั้ ๆ
หน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
1. ส่งมอบ รับมอบ สั่งซือ้ ตามสิทธิจาหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ตลอดจนชาระและรับชาระราคาหลักทรัพย์
ตามคาสั่งของบริษัทจัดการ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้องครบถ้วนของหลักทรัพย์และทรัพย์สินก่อนดาเนินการ
2. จัดทารายงานดังต่อไปนี ้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่นื ใดที่ได้ตกลงร่วมกัน ส่งให้บริษัทจัดการ
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ก. รายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทุนเป็ นรายวัน
ข. รายงานรายละเอียดการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนที่รบั ฝากไว้
ค. จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รบั ฝากไว้
ง. รายงานเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์พร้อมทัง้ คานวณ
ดอกเบีย้ ค้างรับ (ถ้ามี) เป็ นรายวัน
จ. รายงานเจ้าหนี ้ ซือ้ หลักทรัพย์และลูกหนี ้ ค่าขายหลักทรัพย์เป็ นรายวัน
ฉ. รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์และบัญชีเงินฝากของกองทุน ตามที่ตกลงร่วมกัน
3. รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อกองทุน หรือไม่ปฏิ บัติตามหน้าที่ต ามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี ้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รูถ้ ึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
ความรับผิดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายในการรับฝากทรัพย์สิน ซึ่งพิสจู น์ได้ชดั เจนว่าเกิดขึน้ จากการกระทาหรืองดเว้น
กระทาการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ของผูด้ แู ลผลประโยชน์พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลใดที่ทางานให้แก่ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดแู ลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
และเมื่ อมี การเปลี่ยนแปลงผู้ดูแ ลผลประโยชน์ผู้ดูแ ลผลประโยชน์รายเดิ มมี ห น้าที่ ดาเนินการตามที่ จาเป็ นเพื่ อให้ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้ซ่ึงการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรอง
ความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีท่ผี ดู้ แู ลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน อาจใช้สิ ท ธิ ต ามมาตรา 132 ประกอบกับ มาตรา 47 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานัน้
จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ แู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่ืน เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าที่เป็ น
ผูด้ ูแลผลประโยชน์หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณี ท่ีการดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ ื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติให้ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ โดยได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ าย
หนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน หรือตามกาหนดเวลาที่ทงั้ สองฝ่ ายได้ตกลงร่วมกัน
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(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ผูด้ ูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่
น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณี ท่ีมีการเปลี่ ยนแปลงเงื่ อ นไขในโครงการ หรือมี การแก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใดและบริษัท
จัดการและผูด้ ูแลผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือ
ประกาศดังกล่าว ทัง้ นี ้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็ นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์และผูด้ แู ลผลประโยชน์
ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงั กล่าว ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั่งผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัท
จัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่
ขายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีท่ีผดู้ แู ลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผย
หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการ
สามารถบอกเลิกสัญญาจัดตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้ นี ้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่
น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีท่ีผดู้ แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ไขให้ถกู ต้องภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่บริษัทจัดการ
ตรวจพบเองหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่ง
การเป็ นอย่างอื่น และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่ได้
แก้ไขเสร็จสิน้ หากผูด้ ูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัว
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รบั อนุญาต
แล้วบริษัทจัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อ่นื แทนโดยพลัน
ในกรณีผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้
กระทาได้หากเป็ นกรณีท่ีมีนัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้ หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2242-3946
และ/หรือที่บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และหรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
ในต่างประเทศที่อาจแต่งตัง้ เพิ่มเติมในอนาคต
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3. ผู้สอบบัญชี :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรบั รองทั่วไป
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนแอสเซท พลัส จากัด
ที่อยู่ : ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตี ้ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2672-1000 โทรสาร 0-2286-4473
5. ผู้จัดจาหน่าย : ไม่มี
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จากัด
ที่อยู่ : ชัน้ 3 อาคารสาธรซิตี ้ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ10120
โทรศัพท์ : 0-2285-1666 โทรสาร : 0-2285-1901
บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ภายหลังโดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีของการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนเพิ่มเติม ผูส้ นับสนุนดังกล่าวอาจเป็ น
บุคคลธรรมดา หรือนิติบคุ คลที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนของกองทุน โดยผูส้ นับสนุนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จะต้องปฏิบตั ิงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผูส้ นับสนุนที่ปฏิบตั ิ
หน้าที่อยู่ก่อนแล้ว
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนสนับสนุน
1. ได้รบั ค่าธรรมเนียมสาหรับการทาหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนตามสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
โดยบริษัทจัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
2. บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืน
หน้าที่และความรับผิดชอบในการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
1. จัดวางเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับกองทุน รวมทัง้ ดาเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มลู ค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน รวมทัง้ ข้อมูลและเอกสารอันจาเป็ นตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
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2. แจกจ่ายหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญที่ผลู้ งทุนควรทราบพร้อมใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน หรือใบคาสั่งซือ้
หน่วยลงทุน รวมทัง้ ใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จาหน่าย หรือเอกสารอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับกองทุน และแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการเมื่อมีผรู้ อ้ งขอ
3. รับใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน ใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของการกรอกใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน เอกสารการจองซือ้ ใบคาสั่งซือ้
หน่วยลงทุน หรือใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ตรวจสอบหลักฐานประกอบการซือ้ หรือการขายทัง้ หมดว่าถูกต้อง เป็ นจริงและครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ
6. ตรวจสอบลายมือชื่อในเอกสารเพื่อการสั่งซือ้ ใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ตรงกับตัวอย่าง
ลายมือชื่อที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ให้ไว้ในการการเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน
7. รับชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน หรือชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินอื่นใด
8. คืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ ที่ไม่ได้รบั การจัดสรร ตามที่ได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ
9. เก็บรักษาใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน ใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
10. ส่งมอบเอกสารหลักฐานตามกาหนดโดยบริษัทจัดการ ให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน
11. ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนเมื่อมีความจาเป็ นที่
จะต้องแจ้งหรือติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุจาเป็ นอื่นใด
12. ชีแ้ จงข้อมูลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน หรือผูท้ ่ีสนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
13. ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการโฆษณากองทุนรวมที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนประกาศกาหนด
14. ทาการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ ม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : ไม่มี
9. ทีป่ รึกษา :
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี
9.2. ที่ปรึกษากองทุน : ไม่มี
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
12. คณะตัวแทนผู้ถอื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ฟิ วเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลติ ี ้ เพื่อการเลีย้ งชีพ

9

13. สิทธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้ถอื หน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการมีขอ้ ผูกพันที่จะต้องรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนนาหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่
บริษัทจัดการ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถนาหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการ ตามราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทุน ซึ่งคานวณตามหัวข้อ “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมลู ค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” และได้รบั การรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีท่ีบริษัทจัดการดาเนินการ
ตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบั
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน”
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล : ไม่มี
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพไม่สามารถนาไป จาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกันได้ ทัง้ นี ้
เพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ดังนัน้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่รบั จดทะเบียนการโอนหรือจานาหน่วยลงทุน
ของกองทุน
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทาง
ประเทศสหรัฐหรือผูท้ ่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนึ ้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่จี ะ
ปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที เป็ นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพไม่สามารถนาไป จาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกันได้ ดังนัน้ บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนจะไม่รบั จดทะเบียนการโอนหรือจานาหน่วยลงทุนของกองทุน
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั การ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจดั การ โดยบริษัทจัดการจะทาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
และข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการต่อเมื่อได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษของ
จานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนตามที่บริษัทจัดการ
กาหนด ทัง้ นี ้ เป็ นไปภายใต้หวั ข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
ในกรณีท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้อง
ไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่
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มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะได้รบั เงินคืนเมื่อโครงการสิน้ สุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผชู้ าระบัญชีท่ีสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผูช้ าระบัญชี โดยจะได้ดาเนินการให้มีการจาหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ชาระภาระหนีส้ ินและแจกจ่าย
เงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การชาระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
เมื่อเลิกโครงการ”
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
1. สิทธิในการได้รบั ชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รบั ชาระค่าซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถ
ชาระค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ตามที่กาหนดไว้ภายใต้หวั ข้อ “การชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”
2. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้งไว้เมื่อเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน ต้องกรอกใบคาขอเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล และยื่นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูลโดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื่อให้
นายทะเบียนดาเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนต่อไป โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่ จะปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขที่กาหนดในใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ท่ีได้รบั การแต่งตัง้ จาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที่ตนถือ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
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14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
14.2.1. เมื่อบริษัทจัดการได้รบั ใบคาขอเปิ ดบัญชี และใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ตามที่กาหนดแล้ว บริษัท จัด การจะส่ง มอบสาเนาใบคาขอเปิ ด บัญ ชี และหรือ สาเนาใบคาสั่ง ซื อ้ หน่ว ยลงทุน ให้แ ก่ผูซ้ ื อ้
หน่วยลงทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐานในการเปิ ดบัญชี และการซือ้ หน่วยลงทุน
14.2.2. บริษัทจัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผูเ้ ปิ ดบัญชีในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชี
14.2.3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื่อผูจ้ องซือ้ หรือผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั ชาระ
ค่าซือ้ หน่วยลงทุนแล้ว และผูจ้ องซือ้ หรือผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
14.2.4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือผูล้ งทุนทุกครัง้ ที่มีการ
ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีเป็ นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรกบริษัท
จัดการโดยนายทะเบียนจะดาเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 15 วันทาการ นับตัง้ แต่
วันสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก และในกรณีท่ีบริษัทจัดการขาย หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครัง้ แรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดาเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน
15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
14.2.5 บริษัทจัดการจะดาเนินการออกใบหน่วยลงทุน ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัท
จัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนาไปใช้เป็ นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทัง้ นี ้ ในการออก
ใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทาเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านัน้ โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
1. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกรอกใบคาขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึง่ ขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
2. ยื่นใบคาขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชาระค่าธรรมเนียมมนการออกใบหน่วยลงทุนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
3. นายทะเบียนโดยได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการจะดาเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามจานวน
หน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนกรอกในใบคาขอสาหรับกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนกรอกจานวนหน่วยลงทุนในใบคาขอมากกว่า
จานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถื อว่าผูถ้ ื อหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสาหรับหน่วยลงทุนจานวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
4. ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนจะมีขอ้ ความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ซึ่งจะระบุ
ชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน และมีลายมือชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสาคัญ หรือลายมือชื่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. จะอนุญาตให้ทาได้จึงจะถือว่า ใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุน : ไม่มี

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ฟิ วเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลติ ี ้ เพื่อการเลีย้ งชีพ

12

16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุน :
ส่วนที่ 1 การดาเนินการเมื่อมีการผิดนัดชาระหนีห้ รือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชาระหนีไ้ ด้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนัน้ ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล
กรณีท่มี ีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนี ้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้1 หรือ
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณา
การดาเนินการของ
กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการได้บนั ทึกมูลค่า
แล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนโดยมีนยั สาคัญต่อ
บริษัทจัดการ
ตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0
NAV ของกองทุนนัน้ ประสบปั ญหาขาดสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่
สมเหตุสมผล2
1. การกาหนดให้เป็ น 1.1 กาหนดให้ผถู้ ือหน่วยทุกรายที่มีช่ืออยู่ใน 1.2 อาจกาหนดให้ผถู้ ือหน่วยทุกรายที่มีช่ืออยู่ใน
ผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินได้สทุ ธิ ทะเบียน ณ วันที่ บริษัทจัดการบันทึกมูลค่า ทะเบียน ณ วันที่มีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารหนี ้
จากทรัพย์สินอื่นที่ได้ ตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 เว้นแต่
หรือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี ้
จากการรับชาระหนี ้
บริษัทจัดการดาเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว
ได้ก็ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บริษัทจัดการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนัน้ ประสบ
ปั ญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาหน่ายได้
ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล
2. การแจ้งต่อ
ข้อมูล: ประเภท จานวน ชื่อผูอ้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้อง เงินสารอง (ถ้ามี) และ
สานักงาน
วันที่ บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 หรือวันที่ บริษัทจัดการทราบถึง
พฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ แล้วแต่กรณี
ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0
3. การจัดให้มีขอ้ มูล จัดให้มีขอ้ มูลตาม 2. ไว้ท่สี านักงานใหญ่
สานักงานสาขาของ บริษัทจัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืนที่ใช้ในการซือ้ ขายหน่วยของกองทุน
ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการแจ้ง
สานักงานเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย
บริษัทจัดการไม่ตอ้ งนาตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวมคานวณ NAV ของกองทุน
2
บริษั ท จัด การไม่ ต ้องน าตราสารนั้นมารวมค านวณ NAV ของกองทุน ในกรณี ท่ี พิ จ ารณาแล้ว มี ค วามเชื่ อ โดยสุจ ริตและ
สมเหตุสมผลว่าตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีนยั สาคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง หรือ ไม่สามารถ
จาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล และการจาหน่ายจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้ นี ้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์
1

ในกรณีท่ี บริษัทจัดการไม่ได้มีการกาหนดผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนีต้ าม 1. บริษัทจัดการ
จะรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนได้เมื่อดาเนินการดังนี ้
(1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รบั มติพิเศษจากผูถ้ ือหน่วยก่อนการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ โดยดาเนินการดังนี ้
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนจะได้จากการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึง่ ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สิน เป็ นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี ้
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(2.3) จัดให้มีหรือจัดทาเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึง่ แสดงให้เห็นได้วา่ มีการผิดนัดชาระหนีเ้ กิดขึน้
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ท่ี บริษัทจัดการจัดทาซึ่งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนีห้ รือ
ลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ หรือข้อเท็จจริงที่ บริษัทจัดการ พิจารณาแล้วเห็ นว่าตราสารที่ลงทุนนัน้ ขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล
ส่วนที่ 2 การดาเนินการเมื่อ บริษัทจัดการ ได้รบั ทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน
การดาเนินการ
รายละเอียด
1. แจ้งข้อมูลต่อสานักงาน
ข้อมูลดังนี ้
ภายใน 15 วันทาการนับแต่
ประเภท จานวน และชื่อผูอ้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้อง วันที่ บริษัทจัดการ
วันที่ได้รบั ทรัพย์สินมา
ได้รบั ทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ ยวกับ
ทรัพ ย์สิน ที่ได้รบั โดยมีสาระสาคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
2. เปิ ดเผยข้อมูลภายในวันทา
2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ท่ีสานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริษัทจัดการ
การถัดจากวันที่ บริษัทจัดการ
ตลอดจนสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ใช้ในการซือ้ ขาย
ได้แจ้งสานักงานตาม 1. เป็ น
หน่วยลงทุนของกองทุน
ระยะเวลา ≥ 30 วัน
2.2 กรณีเป็ นกองทุนปิ ด นอกจากการดาเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้ บริษัทจัดการ ระบุไว้ใน
การประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครัง้ ถัดจากวันที่ได้รบั ทรัพย์สินนัน้ มาว่ากองทุนได้รบั
ชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นซึ่งผูล้ งทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ท่ีสานักงานใหญ่และสานักงาน
สาขาของ บริษัทจัดการโดยให้ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 3 ครัง้ ติดต่อกัน
3. กาหนดราคาทรัพย์สินที่
เพื่อใช้ในการคานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกาหนดโดย
กองทุนได้รบั มาจากการรับ
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
ชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
4. คานวณ NAV ของกองทุนที่ 4.1 กรณีท่ีบริษัทจัดการได้ดาเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดการ ต้องไม่นาทรัพย์สินที่
มีการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สิน ได้จากการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น และเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับ
อื่น
ชาระหนี ้ มารวมคานวณ NAV ของกองทุน
4.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก 4.1 บริษัทจัดการ ต้องนาทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินอื่น มารวมคานวณ NAV ของกองทุน
5. ดาเนินการกับทรัพย์สินที่ได้ 5.1 กรณีท่ี บริษัทจัดการ ได้ดาเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ให้ บริษัทจัดการ จาหน่าย
จากการรับชาระหนีด้ ว้ ย
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นในโอกาสแรกที่ส ามารถกระทาได้โดย
ทรัพย์สินอื่น
คานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยเป็ นสาคัญ (เว้นแต่ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยที่มีสิทธิในเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนีต้ กลงรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินดังกล่าวแทน
เงิน ทัง้ นี ้ ตามที่กาหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกาหนดโดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน)
5.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก 5.1 ให้ บริษัทจัดการ ดาเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับ
ชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
5.2.1กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนัน้ สามารถลงทุนได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซ่ึง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
5.2.2 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนัน้ ไม่สามารถลงทุนได้ บริษัทจัดการ ต้องจาหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วย
เป็ นสาคัญ
5.3 ในระหว่างที่ บริษัทจัดการ ยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวบริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้
5.4 ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให้ บริษัทจัดการ จ่ายจากทรัพย์สินของ
กองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิ ดที่ บริษัทจัดการ บันทึกมูลค่าตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้อง
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การดาเนินการ

รายละเอียด
เป็ น 0 ให้ บริษัทจัดการ จ่ายจากเงินสารอง รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหาร
ทรัพย์สินนัน้
6. คืนเงินแก่ผถู้ ือหน่วยภายใน 6.1 ให้ บริษัทจัดการ เฉลี่ยเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สิน
45 วันนับแต่วนั ที่มีเงินได้สทุ ธิ อื่นคืนในแต่ละครัง้ ให้แก่ผถู้ ือหน่วยตาม 1. ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภายใน 45 วันนับแต่
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับ
วันที่มีเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี ้
ชาระหนี ้
6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานภายใน 15 วันทาการนับ
แต่วนั ที่ บริษัทจัดการ ได้เฉลี่ยเงินคืน
6.3 หาก บริษัทจัดการ มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับ
ชาระหนีไ้ ม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วย บริษัทจัดการ อาจนา
เงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนีด้ งั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ย
เงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้
หากได้มีการจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วนแล้ว
และปรากฏว่าเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนีน้ นั้ ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่าย
ในการเฉลี่ยเงินคืนบริษัทจัดการ อาจนาเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระ
หนีด้ งั กล่าวมารวมคานวณเป็ น NAV ของกองทุนก็ได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการ จะดาเนินการ
ดังกล่าวได้ตอ่ เมื่อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว
6.4 สาหรับกองทุนเปิ ดที่ บริษัทจัดการ ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0
หากต่อมาปรากฏว่า บริษัทจัดการ ได้รบั ชาระหนีต้ ามตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าวเป็ นเงิน ให้ บริษัทจัดการ ปฏิบตั ิตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม
การชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตาม
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กาหนด เท่านัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทาง
ประเทศสหรัฐหรือผูท้ ่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนึ ้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่จี ะ
ปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จดั ให้มีทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้ การให้สิทธิหรือการจากัดสิทธิใด ๆ
แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมาย
แล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง ตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอน
ทางมรดก
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(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุน
จะทาให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กาหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้ ระยะ
ยาวที่จดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน
ชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถอื หน่วยลงทุน :
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้
ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินนั้ เสียไป
ในกรณีท่ีเป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ต้องได้รบั มติพิเศษ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่ กรณีท่กี องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กาหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กาหนดในประกาศนีแ้ ล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(1) ในกรณีท่ีเป็ นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน
ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีท่ีเป็ นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีท่ีเป็ นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
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20. วิธีการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญที่เป็ นไปตามและ
ไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศัยอานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนัน้ มีผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญา
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ทัง้ นี ้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ ง
ได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน หรือ
(ข) ผูด้ แู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีขอ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทาการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุ ปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและความจาเป็ นให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
พร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป)
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 เมื่อครบอายุโครงการ
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22.1.2 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี ้
(1) กรณีกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไปหรือกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อยมีจานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า
35 รายในวันทาการใด
(2) กรณีท่มี ีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
1. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
2. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวน
เกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี ้ กรณีท่เี ป็ นกองทุนรวมที่มีกาหนดระยะเวลาการรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน ซึง่ กองทุนรวมเปิ ดให้รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนเท่านัน้
ความใน (2) มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
การเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคณ
ุ ภาพ
และมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
(3) กรณีท่ปี รากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (2) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ่ง (2) และ (3) มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี ้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมดัชนี
(ค) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(ง) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(จ) กองทุนรวมฟี ดเดอร์
(4) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้ หมดโดยคานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทใน
วันทาการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
22.1.2 เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้น
กระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตน
22.1.3 เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
22.1.4 สานักงานจะเพิกถอนการอนุมตั ิให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตัง้ กองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพา ะ หรือเพื่อเป็ น
เครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสานักงานได้ดาเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทาการชีแ้ จง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีท่ีไม่มีการชีแ้ จง หรือชีแ้ จง
แล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทาให้เชื่อได้ว่าการจัดตัง้ กองทุนรวมเป็ นการจัดตัง้ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และ
สานักงานสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทาการแก้ไข หรือดาเนินการใดๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนิ นการ
ตามที่สานักงานสั่งได้หรือดาเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทาให้กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไปอย่างแท้จริง
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22.2. การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
22.2.1 ในกรณีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพราะเหตุตามข้อ 22.1.2 บริษัทจัดการจะดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมดังนี ้
ทัง้ นี ้ เมื่อได้ดาเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุน
การดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1. ยุติการรับคาสั่งซือ้ และคาสั่งขายคืนหน่วย
ตัง้ แต่วนั ที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
2. แจ้งให้ผทู้ ่เี กี่ยวข้องทราบ
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่
2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังนี ้
เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
(1) บลจ. จะดาเนินการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ ือหน่วยไปยัง RMF อื่นตามแนวทางที่
กาหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยจากผูถ้ ือหน่วย
(2) ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถ้ ือหน่วย
สามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นที่ผูถ้ ือหน่วยกาหนด และ
ผูถ้ ือหน่วยจะได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไข
โดยครบถ้วนดังนี ้
(2.1) เป็ นการโอนย้ายตามคาสั่งของผูถ้ ือหน่วยเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยัง RMF อื่นที่
อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน
(2.2) เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่ บลจ. กาหนด ทัง้ นี ้ ในการกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคานึงถึงระยะเวลาที่ผถู้ ือหน่วยจะสามารถดาเนินการเพื่อ
แจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี ้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยผ่านช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผูถ้ ือหน่วยได้
(2) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(3) แจ้งสานักงานผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
3. จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว
4. รวบรวมเงินที่ได้จากการดาเนินการตาม 3.
5. ดาเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นตามแนวทางที่กาหนดไว้ในโครงการ

ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่
เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่
เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
โดยไม่ชกั ช้า

ในกรณีท่มี ลู ค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้ หมดโดยคานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดใดลดลงเหลือ
น้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทาการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้ บริษัทจัดการจะดาเนินการ ตาม 1 ถึง 5
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22.2.2 กรณีเป็ นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกาหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอ่นื ที่ทราบกาหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้ เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
การดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
2.1 แจ้งให้ผทู้ ่เี กี่ยวข้องทราบ
≥ 5 วันทาการ
2.1.1 แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ก่อนวันเลิกกองทุน
2.1.2 แจ้งสานักงานผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
2.1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีท่หี น่วยของกองทุนนัน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2.2 ดาเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผถู้ ือหน่วยและผูล้ งทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว
≥ 5 วันทาการ
ก่อนวันเลิกกองทุน
2.3 จาหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
ให้เสร็จสิน้ ก่อนวันเลิก
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกาหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม
กองทุน
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีท่ีสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทา
หน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชาระหนีส้ ินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการ
อย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
และผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แ ก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวน
หน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผชู้ าระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่ านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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