
การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ 
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y5 (ASP-AITF2Y5) 

  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด (บริษัท) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดแอสเซทพลัส

เอไอเทิร์มฟันด์ 2Y5 (ASP-AITF2Y5) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบว่า บริษัทได้รับค ารับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนและได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y5 (ASP-AITF2Y5) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
ที่ ทน.55/2559 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 และ ทน.14/2560 เรื่อง การลงทุน
ของกองทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสรุปสาระส าคัญของการแก้ไขดังนี ้
1. ค าจ ากัดความ / ค านิยาม : เพิ่มเติมค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนประกอบค าย่อและความหมายของค าย่อ 
2. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : ยกเลิกลักษณะพิเศษ “กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน (Specific Fund)” 
3. ประเภทหลักทรัพย์ : แก้ไขวิธีการก าหนดประเภท คุณสมบัติ และเงื่อนไขของทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ให้

เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นแบบ principles-based จากเดิมเป็นแบบ rule-based ที่เน้นก าหนดรายละเอียด
ลักษณะของตราสาร ทั้งนี้ เพื่อให้กองทุนมีความยืดหยุ่นสามารถรองรับการลงทุนในตราสารทางการเงินที่เกิดขึ้นใหม่
ในอนาคต 

4. อัตราส่วนการลงทุน : แก้ไขให้กองทุนมีการกระจายการลงทุนมากขึ้น เช่น ปรับลดอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตาม
กลุ่มกิจการ (group limit) จากเดิม ไม่เกิน 30% ของ NAV เป็น ไม่เกิน 25% ของ NAV หรือยกเลิกอัตราส่วนการลงทุน
แบบ specific fund เป็นต้น 

 
ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2560 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถดูรายละเอียด

การแก้ไขโครงการได้ที่ www.assetfund.co.th หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Asset Plus 
Customer Care  โทรศัพท์ 0-2672-1111 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2560 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ แอสเซท พลัส จ ากัด 
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ค ำจ ำกัดควำม : 
 

.................................... ...................................... 
ค ำอธิบำยศัพท์เรื่องกำรลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบกำรอธิบำยค ำย่อและควำมหมำยของค ำ
ย่อ รวมถึงค ำศัพท์ท่ีปรำกฏในหัวข้อประเภทและอัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์ 
ค ำศัพท์ ค ำอธิบำยศัพท์ 
“กลุ่มกิจกำร” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีสภำ

วิชำชีพบัญชีก ำหนดให้จัดท ำงบกำรเงินรวม 
“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รำยย่อย (Accredited Investor 

Mutual Fund) 
กองทุน buy & hold กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินท่ี

ลงทุนไว้จนครบก ำหนดอำยุของทรัพย์สิน หรือครบอำยุของ
รอบกำรลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอำยุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่ำงประเทศ” 

กองทุนท่ีจัดต้ังขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีลักษณะเป็น
โครงกำรลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) 
ท้ังนี้ ไม่ว่ำกองทุนดังกล่ำวจะจัดต้ังในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ท่ี
จัดต้ังขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 

“กำรลดควำมเสี่ยง” กำรลดควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนโดยกำรเข้ำเป็น
คู่สัญญำใน derivatives ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหำผลประโยชน์โดยกำรเก็งก ำไร 
(speculate) 

2. มีผลให้ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
3. เป็นกำรลดควำมเสี่ยงท่ัวไปและควำมเสี่ยงเฉพำะของ
ทรัพย์สินท่ีต้องกำรลดควำมเสี่ยง 

เพิ่มเติมตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับ 
ตลำดทุน ที่ ทน.55/2559 
และ ทน.14/2560 
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4. สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
“โครงกำร” โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม 
“เงินฝำกหรือตรำสำร
เทียบเท่ำเงินฝำก” 

ทรัพย์สินดังน้ี 
1. เงินฝำก บัตรเงินฝำก ใบรับฝำกเงิน เงินฝำกอิสลำมหรือ
ตรำสำรอื่นท่ีมีลักษณะท ำนองเดียวกับเงินฝำก  

2. สลำกออมทรัพย์ที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรเพื่อ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

3. สลำกออมสินพิเศษท่ีออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำร
ออมสิน  

“เงินฝำกอิสลำม” ข้อตกลงที่เป็นไปตำมหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะ
ท่ีเทียบเคียงได้กับเงินฝำก โดยคู่สัญญำท่ีเทียบเคียงได้กับ 
ผู้ฝำกสำมำรถเรียกคืนเงินต้นจำกคู่สัญญำฝ่ำยท่ีเทียบเคียง
ได้กับผู้รับฝำกได้เต็มจ ำนวน ณ เวลำใดๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินค้ำโภคภัณฑ์” ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้ำโภคภัณฑ์หลำยชนิด 
“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรำเงินเฟ้อ 
“ตรำสำรกึ่งหน้ีกึ่งทุน” ตรำสำรทำงกำรเงินท่ีมีเงื่อนไขให้แปลงสภำพเป็นหุ้นได้   
“ตรำสำรภำครัฐไทย” ตรำสำรดังน้ี 

1. ตั๋วเงินคลัง   
2. พันธบัตรรัฐบำล หรือพันธบัตร ธปท.   
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงกำรคลังหรือ
กองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภำระผูกพัน 

“ตรำสำรภำครัฐ
ต่ำงประเทศ” 

ตรำสำรที่มีรูปแบบท ำนองเดียวกับตรำสำรภำครัฐไทยท่ี
รัฐบำลต่ำงประเทศ กระทรวงกำรคลัง ธนำคำรกลำง หรือ
หน่วยงำนของรัฐบำลต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำง
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ประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตรำสำรท่ี
ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศน้ัน 

“ตรำสำร Basel III” ตรำสำรเพื่อกำรนับเป็นเงินกองทุนของสถำบันกำรเงินไม่ว่ำ
ตำมกฎหมำยไทยหรือต่ำงประเทศ ท่ีมีกำรอ้ำงอิงจำก
หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลสถำบันกำรเงินของ Basel 
Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลำดซ้ือขำยหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ” 

ศูนย์กลำงหรือเครือข่ำยใดๆ ท่ีจัดให้มีขึ้นเพื่อกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
1. มีกำรรวบรวมค ำเสนอซื้อเสนอขำยหลักทรัพย์จำกผู้เสนอ
ซื้อหลำยรำยและผู้เสนอขำยหลำยรำย 

2. มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งก ำหนด
เกี่ยวกับวิธีกำรในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ไว้เป็นกำร
ล่วงหน้ำ โดยผู้ให้บริกำรไม่อำจใช้ดุลยพินิจในกำรจัดกำร
ซื้อขำยเป็นประกำรอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขำยยินยอมท่ี
จะผูกพันตำมหลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
“ธพ.” ธนำคำรพำณิชย์ 
“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
“บง.” บริษัทเงินทุน 
“บล.” บริษัทหลักทรัพย์ 
“บลจ.” บล. ท่ีได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำร

จัดกำรกองทุนรวม หรือกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 
“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ท่ีได้รับกำรจดทะเบียนหรือได้รับกำร

อนุญำตให้ท ำกำรซื้อขำยได้ใน SET 
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“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรจัดท ำงบ
กำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจัดท ำ
และเปิดเผยล่ำสุด  ท้ังนี้ หำกไม่มีงบกำรเงินรวมให้พิจำรณำ
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นท่ีปรำกฏในบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นล่ำสุด 

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรจัดท ำงบ
กำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจัดท ำ
และเปิดเผยล่ำสุด  ท้ังนี้ หำกไม่มีงบกำรเงินรวมให้พิจำรณำ
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นท่ีปรำกฏในบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นล่ำสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ 
“ใบแสดงสิทธิ 
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงซึ่ง
ก ำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรก ำหนดประเภท
หลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) 

“ผู้มีภำระผูกพัน” ผู้ที่มีภำระผูกพันในกำรช ำระหน้ีตำมตรำสำรทำงกำรเงินใน
ฐำนะผู้ออก ผู้สั่งจ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้
ค้ ำประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซ้ือขำย 
derivatives” 

ศูนย์ซ้ือขำยดังน้ี 
1. ศูนย์ซ้ือขำย derivatives ท่ีได้รับใบอนุญำตตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 

2. ศูนย์ซ้ือขำย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริกำรได้ตำม
กฎหมำยต่ำงประเทศและได้รับกำรยอมรับจำกส ำนักงำน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงดังนี้  
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ภำยใต้บังคับประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
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จัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนท่ีมิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถำบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ 
“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ท่ีมีก ำหนดเวลำช ำระหน้ีไม่เกิน 270 วันนับแต่วันท่ีออก

หุ้นกู้ 
“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 
“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีท่ีมี

กำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำงและสอดคล้องกับนโยบำยกำร
ลงทุนของกองทุนน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังนี้ 
1. บลจ. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ หรือ 

2. ผู้ท ำหน้ำท่ีบริหำรจัดกำรกองทุน CIS ต่ำงประเทศ 
“concentration limit” อัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียใน

กิจกำรท่ีลงทุน 
“counterparty limit” อัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีคู่สัญญำ 
“CRA” สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Credit Rating Agency) 

ท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน เว้นแต่ท่ีก ำหนดไว้เป็น
กำรเฉพำะในภำคผนวก 5 ส่วนท่ี 5 

“credit derivatives” derivatives ท่ีมีลักษณะเป็นกำรเคลื่อนย้ำยควำมเสี่ยงด้ำน
เครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับกำรประกันควำมเสี่ยงจำก
คู่สัญญำฝ่ำยหน่ึงไปยังคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงตำม
มำตรฐำนสำกล โดยคู่สัญญำฝ่ำยหน่ึงซึ่งมีภำระผูกพันท่ี
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จะต้องช ำระเงินให้แก่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงเมื่อเกิดเหตุกำรณ์
ท่ีมีผลต่อกำรช ำระหน้ี (credit event) ของทรัพย์สินท่ีได้รับ
กำรประกันควำมเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือ
ค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรมีภำระผูกพันดังกล่ำว 

“credit event”  เหตุกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีตำมที่
ระบุในข้อตกลงของตรำสำรหรือสัญญำ 

“credit rating” อันดับควำมน่ำเชื่อถือท่ีจัดท ำโดย CRA ซึ่งเป็นกำรประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีตำมตรำสำรหรือสัญญำ 

“currency risk” ควำมเสี่ยงด้ำน FX 
“delta” อัตรำเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรหรือ

สัญญำกับรำคำ underlying ของตรำสำรหรือสัญญำ 
แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
“derivatives on 
organized exchange” 

derivatives ท่ีซื้อขำยในศูนย์ซ้ือขำย derivatives 

“discount rate” อัตรำส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่มีกำรลงทุนท่ีจะใช้
ในกำรค ำนวณมูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรนั้น 

“FX” อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (Foreign Exchange) 
“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง (Greater Mekong 

Subregion) ซึ่งได้แก่ รำชอำณำจักรกัมพูชำ สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ 
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม และสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
(เฉพำะมณฑลยูนนำน)  
 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทริม์ฟนัด ์2Y5 

ชือ่ยอ่โครงการ : ASP-AITF2Y5 

7 of 30 

 

หัวข้อ / เรื่อง ข้อมูลเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

“group limit” อัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร โดยกำรน ำ
อัตรำส่วนกำรลงทุนในแต่ละบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจกำรมำ
ค ำนวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้มีภำระผูกพันในฐำนะผู้รับรอง 
ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ ำประกัน 

“international scale” มำตรฐำนกำรจัดท ำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบ
ระหว่ำงประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับที่สำมำรถลงทุนได้  
“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 
“IPO” กำรเสนอขำยตรำสำรต่อประชำชนเป็นกำรท่ัวไปในครั้งแรก 

(Initial Public Offering) 
“issue rating” อันดับควำมน่ำเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 
“issuer rating” อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรหรือคู่สัญญำ 
“market price” มูลค่ำตำมรำคำตลำด 
“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 
“national scale” มำตรฐำนกำรจัดท ำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบ

ภำยในประเทศ 
“NAV” มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 
“net exposure” มูลค่ำกำรลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่ำเป็นกำรลงทุนโดยตรง

หรือโดยอ้อมผ่ำนกำรลงทุนในตรำสำรหรือสัญญำท่ีให้
ผลตอบแทนโดยอ้ำงอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมี
ควำมเสี่ยงในทรัพย์สินน้ัน 

“notional amount” มูลค่ำตำมหน้ำสัญญำของ derivatives 
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“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินท่ีข้อตกลงตำม credit 
derivatives อ้ำงอิงถึง (obligation category & obligation 
characteristics) 

“options” สัญญำท่ีมีลักษณะตำม (3) ของนิยำม “สัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ” ในมำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขำยนอกศูนย์ซื้อขำย derivatives  
“P/N” ตั๋วสัญญำใช้เงิน (Promissory Note) 
“portfolio duration” อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึ่งได้จำกกำรค ำนวณค่ำตำม

มำตรฐำนสำกล 
“product limit” อัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน 
“regulated market” ศูนย์กลำงที่จัดช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ค้ำเพื่อให้เกิด

กำรเจรจำต่อรองซื้อขำยตรำสำรระหว่ำงกันได้ รวมทั้งให้
ข้อมูลต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวกับตรำสำรน้ัน โดยศูนย์กลำงดังกล่ำวอยู่
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของทำงกำรหรือหน่วยงำนท่ีท ำหน้ำท่ี
ก ำกับดูแลด้ำนหลักทรัพย์หรือตรำสำรท่ีมีลักษณะท ำนอง
เดียวกับหลักทรัพย์ 

“repo” ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสัญญำซื้อคืน (repurchase 
agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมกำรซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน (reverse repurchase 
agreement) 
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“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจกำรกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
(Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมกำรให้ยืมหลักทรัพย์  
“SET” ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
“share warrants” ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
“single entity limit” อัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือ

คู่สัญญำ 
“SIP” Specific Investment Products 
“SN” ตรำสำรที่มีสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)  
“sovereign rating” อันดับควำมน่ำเชื่อถือระดับประเทศของประเทศท่ีผู้ออกตรำ

สำรมีถิ่นท่ีอยู่ ซึ่งเป็นกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรผิดนัด
ช ำระหน้ีของรัฐบำลของประเทศน้ัน 

“TBMA” สมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 
“TSFC” บล. ท่ีได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำร

ให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance 
Corporation) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้ำ ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้ำงอิง 
“WFE” World Federation of Exchanges  

3.3. ประเภทกองทุน
ตำมลักษณะพิเศษ 

กองทุนรวมท่ีมีกำรกระจำยกำรลงทุนน้อยกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน  
(Specific Fund) 

- ตัดออก - เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศ  
ทน. 55/2559 และ  
ทน.14/2560 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทริม์ฟนัด ์2Y5 

ชือ่ยอ่โครงการ : ASP-AITF2Y5 

10 of 30 

 

หัวข้อ / เรื่อง ข้อมูลเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

3.13.1 ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอื่นที่
จะลงทุนในประเทศ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดกำรจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหำ
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือหลำยอย่ำงตำมท่ี ประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอื
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนดดังต่อไปน้ี รวมถึง
กำรลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหำดอกผลโดยวิธี
อื่นอย่ำงใด ตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนจะได้มีประกำศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสำมำรถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนำคต 
อีกด้วย 
3.13.1.1 ตรำสำรแห่งหน้ีในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ตรำสำร หรือสัญญำ
ท่ีเสนอขำยในประเทศหรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญำเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตำมกฎหมำยไทย ดังต่อไปน้ี 
(1) ตรำสำรแห่งหน้ีท่ีมีลักษณะคล้ำยเงินฝำก ได้แก่ 
(1.1) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงิน บัตรเงินฝำก หรือหุ้นกู้ระยะสั้นท่ี 
ธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น ธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทเงินทุน
เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ ำประกัน 
(1.2) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญำใช้เงินท่ีบริษัทหลักทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจ
ประเภทกำรให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออกซ่ึงก ำหนดวันใช้เงิน
ตำมตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นต๋ัวเมื่อทวงถำมหรือเมื่อ 
ได้เห็น 
(1.3) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญำใช้เงินอำยุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ี ออก 
ซึ่งมีอันดับควำมน่ำเชื่อถือดังต่อไปน้ี 
(ก) อันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรือของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอันดับ
แรก ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นอันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรต้องเป็น

บริษัทจัดกำรจะลงทุนหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหำดอกผล
โดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือหลำยอย่ำงตำมท่ีประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดังต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบหรือมีประกำศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือ
ลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น 

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตรำสำรทำงกำรเงินทั่วไป 
1. ประเภทของตรำสำร ได้แก่  
1.1 ตรำสำรหน้ี 
(1)  พันธบัตร 
(2) ตั๋วเงินคลัง 
(3) หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภำพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตรำสำร Basel III) 
(4)  B/E 
(5) P/N 
(6)  ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 
(7)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
(8) ตรำสำรหน้ีอื่นท่ีมีลักษณะท ำนองเดียวกับตรำสำรหน้ีตำม (1) – (7) ตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพิ่มเติม 
1.2 ตรำสำรกึ่งหน้ีกึ่งทุน (ไม่รวมตรำสำร Basel III)  
2. คุณสมบัติของตรำสำรและหลักเกณฑ์ในกำรลงทุน 
ทรัพย์สินท่ี บลจ. จะสำมำรถลงทุนได้ตำม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตรำสำรตำมหลักเกณฑ์ท่ี
ครบถ้วน ดังนี้ 
2.1 ไม่มีข้อก ำหนดหรือเงื่อนไขที่ท ำให้ผู้ลงทุนมีภำระผูกพันมำกกว่ำมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำร 
 

แก้ไขตำมประกำศ 
ทน. 55/2559 และ  
ทน.14/2560 
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อันดับควำมน่ำเชื่อถือท่ีได้มำจำกกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือระยะสั้น 
(Short-term Rating) ด้วยหรือ 
(ข) อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ ำ
ประกัน อยู่ในอันดับท่ีสำมำรถลงทุนได้ (Investment Grade) ท้ังนี้ โดย
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยใต้
ชื่อ Standard & Poor  หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถำบันอื่นท่ี
ส ำนักงำนก ำหนดเพิ่มเติม 
(2) ตรำสำรแห่งหน้ีท่ัวไป ได้แก่ 
(2.1) ตรำสำรภำครัฐไทย อันได้แก่ 
(ก) ตั๋วเงินคลัง 
(ข) พันธบัตรรัฐบำล หรือพันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย 
(ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงิน หุ้นกู้หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นกู้ท่ีกระทรวงกำรคลังหรือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบ
สถำบันกำรเงินเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่ำย ผู้รับรอง ผูร้ับอำวัล หรือผู้ค้ ำประกัน 
(2.2) ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ อันได้แก่ ตรำสำรท่ีมีรูปแบบท ำนอง
เดียวกับตรำสำรภำครัฐไทยท่ีรัฐบำลต่ำงประเทศองค์กำรหรือหน่วยงำน
ของรัฐบำลต่ำงประเทศ รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ หรือ
องค์กำรระหว่ำงประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ ำประกัน ทั้งน้ี ตรำสำรดังกล่ำว
ต้องมีลักษณะตำมเงื่อนไขท้ำยข้อ 3.13.1.1 ด้วย 
(2.3) ตรำสำรที่เปลี่ยนมือได้ซ่ึง หมำยถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญำ
ใช้เงิน หรือหุ้นกู้ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภำพและหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ส ำนักงำน
อนุญำตให้เสนอขำยในลักษณะท่ัวไปหรือในลักษณะจ ำกัด หรือท่ีออก
ภำยใต้ข้อผูกพันท่ีก ำหนดและอนุญำตโดยกระทรวงกำรคลังหรือท่ีนิติ
บุคคลที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออกหรือท่ีเป็นหลักทรัพย์ท่ีออก

2.2 สำมำรถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีท่ีเป็น B/E หรือ P/N ท่ีมีเงื่อนไขห้ำมเปลี่ยนมือแต่กองทุน
ได้ด ำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรำสำรได้ตำมวิธีกำรท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือมี
เงื่อนไขให้กองทุนสำมำรถขำยคืนผู้ออกตรำสำรได้)  
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตรำสำรท่ี บลจ. สำมำรถเข้ำถึงได้เพื่อน ำมำประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจ
ลงทุนได้อย่ำงสม่ ำเสมอ และมีข้อมลูรำคำท่ีสะท้อนมูลค่ำยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่ำวต้อง
อ้ำงอิงจำกแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท ำตำมหลักวิชำกำรอันเป็นท่ียอมรับในระดับสำกล 
2.4 ในกรณีท่ีเป็นกำรลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตรำสำรดังกล่ำวเพื่อช ำระหน้ีกำรค้ำ  B/E 
หรือ P/N ดังกล่ำวต้องมีกำรรับอำวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังน้ี  
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน  
2.4.2 ธนำคำรออมสิน  
2.4.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
2.4.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
2.4.5 ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
2.4.6  ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย  
2.4.7 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  
2.4.8 สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศท่ีมีลักษณะท ำนองเดียวกับผู้รับฝำกตำม 2.4.1 - 2.4.7 
ท้ังนี้ กำรอำวัลหรือกำรรับรองดังกล่ำวต้องเป็นกำรอำวัลหรือกำรรับรองผู้สั่งจ่ำยหรือผู้ออกตั๋ว 
ท้ังจ ำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ำมี) ตำมที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property 
กรณีเป็นหน่วยท่ีกำรออกอยู่ภำยใต้บังคับกฎหมำยไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ใน 
กำรลงทุนดังน้ี 
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดียวกับข้อก ำหนดส ำหรับตรำสำร
ทำงกำรเงินท่ัวไปในส่วนท่ี 1 ข้อ 2.1 - 2.3 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทริม์ฟนัด ์2Y5 

ชือ่ยอ่โครงการ : ASP-AITF2Y5 

12 of 30 

 

หัวข้อ / เรื่อง ข้อมูลเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขำยหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่น้ันท้ังหมดต่อ 
ผู้ถือหุ้นโดยได้รับช ำระรำคำเต็มมูลค่ำท่ีเสนอขำยจำกผู้ถือหุ้น 
ท้ังนี้ ตรำสำรท่ีเปลี่ยนมือได้ต้องมีลักษณะตำมเงื่อนไขท้ำยข้อ 3.13.1.1 
ด้วย 
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทยท่ี มี
หลักทรัพย์อ้ำงอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ท่ีไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์ 
(2.5) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงิน หุ้นกู้หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อ
หุ้นกู้ท่ีเสนอขำยในต่ำงประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำม
กฎหมำยไทย ท้ังนี้ หุ้นกู้ดังกล่ำวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภำพและหุ้นกู้
อนุพันธ์ 
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของ       
กองทุนรวมตรำสำรแห่งหน้ีหรือของกองทุนรวมอื่นท่ีมีนโยบำยกำรลงทุน
เฉพำะเงินฝำก ตรำสำรแห่งหน้ีหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีส ำนักงำน
ก ำหนด หรือให้ควำมเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลำดเงิน เป็นต้น 
(2.7) ธุรกรรมกำรซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน ท้ังนี้ บริษัทจัดกำรต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
(2.8) ธุรกรรมกำรให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตรำสำรแห่ง
หน้ี ตำม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4) หรือ (2.6)  
ท้ังนี้ บริษัทจัดกำรต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
ในกรณีท่ีตรำสำรแห่งหน้ี ตำมข้อ 3.13.1.1 เป็นต๋ัวแลกเงินหรือตั๋วสัญญำ
ใช้เงินท่ีมีกำรจ่ำยผลตอบแทน ผลตอบแทนน้ันต้องอยู่ในรูปอัตรำดอกเบี้ย
คงที่หรืออัตรำดอกเบี้ยลอยตัวเท่ำน้ัน 
กำรรับรอง รับอำวัล สลักหลัง หรือค้ ำประกันของบุคคลท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 

 2. ในกรณีท่ีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่ำวต้องมีนโยบำยกำรลงทุนดังนี้ 
(ไม่ใช้กับกำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค ำท่ีลงทุนในทองค ำแท่ง)  
2.1 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับท่ีกองทุนสำมำรถลงทุนได้ 
2.2 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค ำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนน้ัน 
2.3 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค ำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ product limit ส ำหรับทรัพย์สินท่ีเป็น SIP ของกองทุนน้ัน 
2.4 มีกำรลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนน้ัน 
3. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่ำวต้องไม่ใช่ 
กองทุนรวมฟีดเดอร์ 
 
ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก  
ต้องเป็นเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกของผู้รับฝำกดังน้ี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน  
2. ธนำคำรออมสิน  
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อท่ีอยู่อำศัย 
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  
9. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมำชิก 
10. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศท่ีมีลักษณะท ำนองเดียวกับผู้รับฝำกตำม 1. - 9.  
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3.13.1.1 ต้องเป็นกำรรับรองตลอดไป รับอำวัลทั้งจ ำนวน  สลักหลังโอน
ประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อก ำหนดลบล้ำงหรือจ ำกัดควำมรับผิดของ
ผู้สลักหลัง หรือค้ ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจ ำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข 
เงื่อนไข : ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศตำมข้อ (2.2) และตรำสำรที่ เปลี่ยน
มือได้ตำมข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปน้ี 
(1) เป็นตรำสำรขึ้นทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย 
(2) มีรำคำท่ีเหมำะสมตำมที่สมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทยก ำหนด หรือมีผู้
แสดงตนต่อบุคคลทั่วไปว่ำพร้อมจะเสนอรำคำซื้อและรับซ้ือตรำสำรนั้น ใน
รำคำดังกล่ำว (bid price แบบ firm quote) ตำมจ ำนวนและวิธีกำรท่ี
สมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทยก ำหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งส ำเนำรำคำแก่
สมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทยตลอดอำยุของตรำสำรนั้น และ 
(3) เป็นตรำสำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
(ก) ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ ตรำสำรดังกล่ำวต้องเป็นตรำ
สำรที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรือของผู้ออกตรำสำรอยู่ใน
อันดับท่ีสำมำรถลงทุนได้ (Investment Grade) เว้นแต่ ผู้ออกตรำสำร
ดังกล่ำวเป็นรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ตรำสำรน้ันต้องมีอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรอยู่ในอันดับท่ีสำมำรถลงทุนได้ (Investment 
Grade) เท่ำน้ัน 
(ข) ในกรณีท่ีผู้ออกตรำสำรเป็นนิติบุคคลต่ำงประเทศ ตรำสำรนั้นต้องมี
อันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรอยู่ในอันดับท่ีสำมำรถลงทุนได้ 
(Investment Grade) 
(ค) ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตรำสำรอื่นนอกเหนือจำก (ก) และ (ข) ใน
กำรเสนอขำยครั้งแรก หำกตรำสำรดังกล่ำวไม่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือของ
ตรำสำรหรือของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอันดับท่ีสำมำรถลงทุนได้ 

ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทกำรซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน (reverse repo) 
กำรลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังน้ี 
1. คู่สัญญำ  ต้องเป็นนิติบุคคลดังน้ีท่ีสำมำรถเข้ำเป็นคู่สัญญำใน reverse repo ได้ตำม
กฎหมำยไทย 
1.1 ธพ. 
1.2 บง. 
1.3 บค. 
1.4 บล. 
1.5 บริษัทประกันภัย 
1.6 ธปท. 
1.7 กองทุนฟื้นฟู 
1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น 
1.9 ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 

2. ตรำสำรที่ใช้ในกำรท ำ reverse repo  ต้องเป็นตรำสำรดังน้ี 
2.1 ตรำสำรภำครัฐไทยและตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ  โดยกรณีเป็นตรำสำรภำครัฐ
ต่ำงประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade  
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝำก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้ง
ขึ้น เป็นผู้มีภำระผูกพัน ซึ่งมีอำยุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 
2.3 B/E หรือ P/N ท่ี TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก ำหนดวันใช้เงินตำมตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั๋ว และเป็นต๋ัวท่ีถึงก ำหนดใช้เงินเมื่อทวงถำมหรือเมื่อได้เห็น 
2.4 B/E หรือ P/N ท่ีมีอำยุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึ่งมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง
ดังนี้ 
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(Investment Grade) ตรำสำรนั้นต้องมีบริษัทจัดกำรไม่ต่ ำกว่ำสำมรำย
เป็นผู้ซื้อตรำสำรดังกล่ำวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภำยใต้กำรจัดกำร 
3.13.1.2 ตรำสำรกึ่งหน้ีกึ่งทุน ได้แก่ 
(1) หุ้นกู้แปลงสภำพท่ีเสนอขำยในประเทศ ซึ่งต้องมีลักษณะตำมเงื่อนไข
ในท้ำยข้อ 3.13.1.1 (1) และ (2) ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลง
สภำพดังกล่ำวในกำรเสนอขำยครั้งแรก หุ้นกู้แปลงสภำพน้ันต้องเป็นหุ้นกู้
แปลงสภำพท่ีมีอันดับควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสำมำรถลงทุนได้ 
(Investment Grade) หรือเป็นหุ้นแปลงสภำพท่ีมีบริษัทจัดกำรไม่ต่ ำกว่ำ
สำมรำยเป็นผู้ซื้อตรำสำรดังกล่ำวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภำยใต้กำร
จัดกำร 
ในกรณีท่ีหุ้นกู้แปลงสภำพตำมวรรคหน่ึงมีกำรค้ ำประกัน กำรค้ ำประกัน
ดังกล่ำวต้องเป็นกำรค้ ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็ม 
จ ำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข 
(2) หุ้นกู้แปลงสภำพท่ีเสนอขำยในต่ำงประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่
จัดต้ังขึ้นตำมกฎหมำยไทย 
นอกจำกน้ี ในกำรลงทุนในตรำสำรกึ่งหน้ีกึ่งทุนน้ัน ต้องเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
(1) ในขณะที่ลงทุน หรือได้มำมูลค่ำของหุ้นกู้แปลงสภำพดังกล่ำวมีมูลค่ำ
สูงกว่ำรำคำตลำดของหุ้นท่ีรองรับหุ้นกู้แปลงสภำพน้ัน (out of the money) 
(2) ในกรณีท่ีมีกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ ให้บริษัทจัดกำรขำยหุ้นท่ีได้รับจำก
กำรแปลงสภำพน้ันภำยใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้หุ้นดังกล่ำวมำ 
กำรใช้สิทธิแปลงสภำพตำม (2) หมำยควำมว่ำ กำรแปลงสภำพแห่งสิทธิ
ในหุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้น ไม่ว่ำกำรแปลงสภำพดังกล่ำวจะเกิดจำกกำร
ใช้สิทธิแปลงสภำพหรือเกิดจำกข้อก ำหนดบังคับกำรแปลงสภำพ 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ต้อง
เป็น credit rating ท่ีได้มำจำกกำรจัด credit rating ระยะสั้นด้วย 
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
2.5  ตรำสำรหน้ีซึ่งมีอำยุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลำดซื้อขำยตรำสำรหน้ี หรือท่ีมี
ข้อมูลรำคำท่ีน่ำเชื่อถือและอ้ำงอิงได้ซึ่งมีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน โดยตรำสำรหน้ีดังกล่ำว
ต้องมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงดังน้ี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยำวท่ีเทียบเคียงได้
กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่ำวตำมท่ี CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
2.5.2 มี credit rating ระยะยำวอยู่ใน 3 อันดับแรก 
2.6 ตรำสำรหน้ีซึ่งมีอำยุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนท่ีขึ้นทะเบียนในตลำดซื้อขำยตรำสำรหน้ี หรือท่ี
มีข้อมูลรำคำท่ีน่ำเชื่อถือและอ้ำงอิงได้ซึ่งมีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน โดยตรำสำรหน้ีดังกล่ำว
ต้องมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงดังน้ี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยำวท่ีเทียบเคียงได้
กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่ำวตำมท่ี CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
2.6.2 มี credit rating ระยะยำวอยู่ใน 4 อันดับแรก 
2.7 ทรัพย์สินอื่นตำมท่ีส ำนักงำนก ำหนดเพิ่มเติมโดยอำศัยอ ำนำจตำมประกำศของส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

3. ระยะเวลำกำรรับช ำระหน้ีของ reverse repo  ต้องไม่เกิน 90 วัน 

4. ข้อก ำหนดเพิ่มเติมท่ี บลจ. ต้องปฏิบัติส ำหรับกำรลงทุนใน reverse repo ตำมหลักเกณฑ์ท่ี
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
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3.13.1.3 เงินฝำกในสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยไทย 
3.13.1.4 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ 
3.13.1.5 ทรัพย์สินอื่นท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนดเพิ่มเติมใน
อนำคต หรือทรัพย์สินอื่นท่ีมีลักษณะท ำนองเดียวกับ 3.13.1.1 – 3.13.1.4 
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนดังนี้ 
1. คู่สัญญำ ต้องมีคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยใน
กรณีท่ีคู่สัญญำดังกล่ำวกระท ำกำรในฐำนะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ท่ีสำมำรถ
ประกอบธุรกิจหรือด ำเนินกิจกำรได้ตำมกฎหมำยไทย 
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจ SBL 
1.2 ธปท. 
1.3 กองทุนฟื้นฟู  
1.4 ธนำคำรเพื่อกำรน ำเข้ำและกำรส่งออกแห่งประเทศไทย 
1.5 ธพ. 
1.6 บง. 
1.7 บล. 
1.8 บริษัทประกันชีวิต 
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่ำทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรำยตั้งแต่ 1 ล้ำนบำทขึ้นไป 
1.10 กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
1.11 นิติบุคคลอื่นตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ท่ีให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในระบบรับฝำกหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ท่ี ธปท. ท ำหน้ำท่ีเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์  

3. กำรวำงหรือเรียกหลักประกัน  บลจ. ต้องด ำเนินกำรดังนี้ 
3.1 ด ำเนินกำรให้มีกำรวำงหรือเรียกหลักประกันจำกผู้ยืมเพื่อเป็นประกันกำรให้ยืมหลักทรัพย์ 
โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้  
3.1.1 เงินสด 
3.1.2 ตรำสำรภำครัฐไทย 
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3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝำก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะ
จัดต้ังขึ้น เป็นผู้มีภำระผูกพัน  
3.1.4 B/E หรือ P/N ท่ี TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก ำหนดวันใช้เงินตำมตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั๋วและเป็นต๋ัวท่ีถึงก ำหนดใช้เงินเมื่อทวงถำมหรือเมื่อได้เห็น 
3.1.5 B/E หรือ P/N ท่ีมีอำยุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึ่งมี credit rating อย่ำงใดอย่ำง
หน่ึงดังน้ี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ต้อง
เป็น credit rating ท่ีได้มำจำกกำรจัด credit rating ระยะสั้นด้วย 
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
3.1.6 ตรำสำรหน้ีท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ ำประกันท่ี ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันกำรคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน  
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ท่ีมีรำยชื่ออยู่ในดัชนี SET50  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกองทุนไม่มี
นโยบำยกำรลงทุนในตรำสำรทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่ำวไม่ได้ 
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ด ำเนินกำรให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตำม 3.1 หรือด ำเนินกำรโดย
วิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้ บลจ. สำมำรถบังคับช ำระหน้ีเอำจำกหลักประกันดังกล่ำวได้โดยพลัน 
3.3 ห้ำมน ำหลักประกันตำม 3.1 ท่ีกองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขำยต่อหรือท ำให้ไม่สำมำรถ
บังคับตำมหลักประกันน้ันได้ เว้นแต่เป็นกำรบังคับช ำระหน้ีตำมข้อตกลงในธุรกรรมกำรให้ยืม
หลักทรัพย์น้ันเอง 
3.4 ด ำรงมูลค่ำหลักประกัน ณ สิ้นวัน ≥ 100% ของมูลค่ำหลักทรัพย์ท่ีให้ยืม 
3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น ำเงินสดดังกล่ำวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังน้ี 
3.5.1 เงินฝำกใน ธพ.  หรือธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจัดต้ังขึ้น 
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3.5.2 บัตรเงินฝำกหรือ P/N ดังนี้ 
3.5.2.1 บัตรเงินฝำก หรือ P/N ท่ี ธพ. บง. หรือธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มี
ภำระผูกพัน 
3.5.2.2 P/N ท่ี TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก ำหนดวันใช้เงินตำมตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว 
และเป็นต๋ัวท่ีถึงก ำหนดใช้เงินเมื่อทวงถำมหรือเมื่อได้เห็น 
3.5.2.3 P/N ท่ีมีอำยุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึ่งมี credit rating อย่ำงหน่ึงอย่ำงใดดังน้ี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating 
ต้องเป็น credit rating ท่ีได้มำจำกกำรจัด credit rating ระยะสั้นด้วย 
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
3.5.3 ตรำสำรภำครัฐไทย 
3.5.4 reverse repo ส ำหรับตรำสำรภำครัฐไทย 

4. ลักษณะและสำระส ำคัญของสัญญำ ให้ใช้สัญญำท่ีมีลักษณะและสำระส ำคัญของสัญญำ
ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยข้อก ำหนด
เกี่ยวกับระบบงำน สัญญำยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมกำรยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ 

3.14. อัตรำส่วนกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่น 
เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม : 
 
 
 
 

บริษัทจัดกำรจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหำดอก
ผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตำมท่ี ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนดดังต่อไปน้ี ในกรณีท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตรำส่วนกำรลงทุน บริษัทจัดกำรจะลงทุนให้
เป็นไปตำมประกำศท่ี แก้ไขด้วย 
 

บริษัทจัดกำรจะลงทุนในหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหำดอก
ผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือหลำยอย่ำงตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดังต่อไปน้ี 
ในกรณีท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตรำส่วนกำรลงทุน 
บริษัทจัดกำรจะลงทุนให้เป็นไปตำมประกำศท่ีแก้ไขด้วย 
อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศ
และต่ำงประเทศ: 
 

แก้ไขตำมประกำศ 
ทน. 55/2559 และ  
ทน.14/2560 
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ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญำ (single entity 
limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 ตรำสำรภำครัฐไทย ไม่จ ำกัดอัตรำส่วน 

2 หน่วย CIS ไม่เกิน 25% 
3 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก  ไม่เกิน 25% 
4 ตรำสำรที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

4.1  เป็นตรำสำรหน้ี หรือตรำสำรกึ่งหน้ีกึ่งทุน 
ท่ีผู้ออกจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำ 
ธพ. ต่ำงประเทศท่ีได้รับอนุญำตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
4.2  เป็นตรำสำรท่ีมีลักษณะอย่ำงใดอย่ำง
หน่ึงดังน้ี 
4.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
4.2.2  ผู้ออกมีกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นกำร
ท่ัวไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing 
4.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรท่ีมีก ำหนดวัน
ช ำระหน้ี ≤ 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน ท่ีไม่ได้มี
ลักษณะตำม 4.2.1 หรอื 4.2.2 ผู้มีภำระผูกพัน
ตำมตรำสำรดังกล่ำวต้องเป็นบุคคลดังน้ี 
4.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน  
4.2.3.2  ธนำคำรออมสิน  
4.2.3.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  

ไม่เกินอัตรำดังน้ี แล้วแต่อัตรำ
ใดจะสูงกว่ำ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ ำหนักของตรำสำรที่
ลงทุนในbenchmark + 5% 
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4.2.3.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร  
4.2.3.5  บรรษัทตลำดรองสินเชื่อท่ีอยู่อำศัย  
4.2.3.6  ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
4.2.3.7  ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่ง
ประเทศไทย  
4.2.3.8  ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
4.2.3.9  บล. 
4.3  เสนอขำยในประเทศไทย 
4.4  ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรท่ีมีก ำหนดวัน 
ช ำระหน้ี > 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน ต้องขึ้น
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market 

5 ทรัพย์สินดังน้ี รวมกันไม่เกินอัตรำดังน้ี แล้วแต่
อัตรำใดจะสูงกว่ำ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ ำหนักของทรัพย์สินใน 
benchmark + 5% 

 5.1  ตรำสำรที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
5.1.1  เป็นตรำสำรหน้ีหรือตรำสำรกึ่งหน้ีกึ่งทุน 
ท่ีผู้ออกจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยและเสนอ
ขำยตรำสำรน้ันในต่ำงประเทศ หรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวม
สำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศท่ีได้รับอนุญำตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 
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5.1.2  เป็นตรำสำรที่มีลักษณะอย่ำงใด 
อย่ำงหน่ึงดังนี้ 
5.1.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
หรือในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ 
5.1.2.2  ผู้ออกมีกำรเปิดเผยข้อมลูเป็นกำร
ท่ัวไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing 
5.1.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรท่ีมีก ำหนดวัน
ช ำระหน้ี ≤ 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน ท่ีไม่ได้มี
ลักษณะตำม 5.1.2.1 หรือ 5.1.2.2  ผู้มีภำระ
ผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้องเป็นบุคคล
ดังนี้ 
5.1.2.3.1  บุคคลตำมข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 
5.1.2.3.2  สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศท่ี
ประเทศไทยเป็นสมำชิก 
5.1.2.3.3  สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศท่ีมี
ลักษณะท ำนองเดียวกับบุคคลตำมข้อ 
5.1.2.3.1 – 5.1.2.3.2 
5.1.3  ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรท่ีมีก ำหนดวันช ำระ
หน้ี > 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน ต้องขึ้นทะเบียน
หรืออยู่ในระบบของ regulated market 
5.2  reverse repo 
5.3  หน่วย property ท่ีมีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้ 
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5.3.1  จดทะเบียนซื้อขำยหรืออยู่ในระหว่ำง 
IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื้อขำยใน SET หรือ
ในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ (แต่
ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่ำวท่ีอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแก้ไขเหตุท่ีอำจท ำให้มีกำรเพิก
ถอนหน่วยดังกล่ำวออกจำกกำรซื้อขำยใน 
SET หรือในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ)     
5.3.2  เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ได้มีลักษณะ
กระจำยกำรลงทุนในกิจกำรอสังหำริมทรัพย์ 
หรือสิทธิกำรเช่ำ แล้วแต่กรณี (diversified 
fund) ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำนก ำหนด 

7 หน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะ
กระจำยกำรลงทุนในกิจกำรอสังหำริมทรัพย์ 
หรือสิทธิกำรเช่ำ แล้วแต่กรณี (diversified 
fund) ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำนก ำหนด และมี
ลักษณะ 
ตำม 5.3.1 

ไม่จ ำกัดอัตรำส่วน 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจำกท่ีระบุใน 
ข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) 

รวมกันไม่เกิน 5% 
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ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 กำรลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ี

อยู่ในกลุ่มกิจกำรเดียวกันหรือกำรเข้ำเป็น
คู่สัญญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกับบริษัท
ดังกล่ำว  

ไม่เกินอัตรำใดอัตรำหน่ึงดังน้ี 
แล้วแต่อัตรำใดจะสูงกว่ำ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ ำหนักของทรัพย์สินท่ี
ลงทุนใน benchmark + 10%  

หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อก ำหนดเกี่ยวกับ group limit  
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
 1 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก B/E 

หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตำมกฎหมำยไทย  
(ไม่รวมถึงสำขำในต่ำงประเทศของนิติ
บุคคลดังกล่ำว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่ำย หรือ
คู่สัญญำ ดังนี้ 
1.1  ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินท่ีมี
กฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลำดรองสินเชื่อท่ีอยู่อำศัย 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีเว้นแต่เป็น MF ท่ี
มีอำยุโครงกำร <1 ปี ให้เฉลี่ย
ตำมรอบอำยุกองทุน 
- อัตรำข้ำงต้นไม่ใช้กับ MF ท่ี
อำยุกองทุน คงเหลือ ≤ 6 
เดือน  ท้ังนี้ เฉพำะ MF ท่ีมี
อำยุโครงกำร ≥ 1 ปี  



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทริม์ฟนัด ์2Y5 

ชือ่ยอ่โครงการ : ASP-AITF2Y5 

23 of 30 

 

หัวข้อ / เรื่อง ข้อมูลเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ี MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์
มำจำกคู่สัญญำตำม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

 2 ทรัพย์สินดังน้ี 
2.1  B/E หรือ P/N ท่ีมีเงื่อนไขห้ำมเปลี่ยน
มือแต่ MFได้ด ำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตรำสำรได้ตำมวิธีกำรท่ีกฎหมำย
ก ำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MFสำมำรถขำยคืน
ผู้ออกตรำสำรได้ 
2.2  เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกท่ี
มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน 
2.3  total SIP ตำมข้อ 5 ของส่วนน้ี 
(ข้อน้ีไม่ใช้กับกำรลงทุนของกองทุนรวมปิด 
และกองทุน buy & hold ท่ีลงทุนใน B/E 
P/N SN เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงิน
ฝำก ท่ีมีอำยุไม่เกินอำยุกองทุนหรือรอบกำร
ลงทุนของ MF หรือมีกำรลงทุนใน 
derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่ำวมีอำยุ
สอดคล้องกับอำยุกองทุน) 

รวมกันไม่เกิน 25% 

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตำมข้อ 6  

ส่วนท่ี 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณ
รวมกันไม่เกิน 15% 
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ตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญำ  
(single entity limit) 

6 ตรำสำรกึ่งหน้ีกึ่งทุน ไม่เกิน 20% 

หมำยเหตุ : ส ำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ 
MFไม่มีข้อก ำหนดเกี่ยวกับ product limit 
 
ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่ลงทุน 
(concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน 
1 
 

ตรำสำรหน้ี ตรำสำรกึ่งหน้ีกึ่งทุน
ของผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง  
(ไม่รวมถึงตรำสำรหน้ีภำครัฐไทย
หรือตรำสำรหน้ีภำครัฐ
ต่ำงประเทศ) 

1.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหน้ีสินทำง
กำรเงิน (financial liability)1 ของผูอ้อก
ตรำสำรรำยน้ัน ตำมท่ีเปิดเผยไว้ในงบ
กำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีล่ำสุด 
โดยไม่ให้นับรวมมูลค่ำหน้ีสินดังกล่ำวของ
เจ้ำหน้ีท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น 
เงินกู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ออกตรำสำรไม่มีหน้ีสิน
ทำงกำรเงินตำมที่เปิดเผยไว้ในงบกำรเงิน
ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีล่ำสุด2  ให้ใช้
อัตรำส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำร
ออกและเสนอขำยตรำสำรตำมข้อน้ีของ 
ผู้ออกรำยน้ันเป็นรำยครั้ง  เว้นแต่ในกรณี
ท่ีผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงกำร (bond issuance 
program) ให้พิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
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1.2  ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตรำสำร
ตำมข้อน้ีโดยเป็นตรำสำรที่ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ 
investment grade หรือไม่มี credit 
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภำยใต้
กำรจัดกำรของ บลจ. รำยเดียวกันรวมกัน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและ
เสนอขำยตรำสำรดังกล่ำวเป็นรำยครั้ง 
เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่น
แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงกำร 
(bond issuance program) ให้พิจำรณำ
เป็นรำยโครงกำร 
(อัตรำส่วนตำม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น 
ตรำสำรที่ออกโดยบุคคลดังน้ี  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ธุรกิจสถำบันกำรเงิน 
2. ธนำคำรออมสิน 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร 
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อท่ีอยู่อำศัย 
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำ 
แห่งประเทศไทย  
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8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศท่ี
ประเทศไทยเป็นสมำชิก 
11. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศท่ีมี
ลักษณะท ำนองเดียวกับบุคคลตำม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหน่ึง 

- ไม่เกิน 25% ของจ ำนวนหน่วย CIS 
ท้ังหมดของ MF หรือกองทุน CIS 
ต่ำงประเทศท่ีออกหน่วยน้ัน  
- อัตรำข้ำงต้นไม่ใช้กับกำรลงทุนในหน่วย 
CIS ของกองทุนท่ีจัดตั้งขึ้นใหม่ท่ีมีขนำด
เล็กและมีกำรเสนอขำยต่อผู้ลงทุนในวง
กว้ำงโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 

3 หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหน่ึง 

ไม่เกิน 25% ของจ ำนวนหน่วย property 
ท้ังหมดของกองทุน property ท่ีออกหน่วย
น้ัน  เว้นแต่เป็นหน่วย property ของ
กองทุนท่ีจัดต้ังขึ้นใหม่ที่มีขนำดเล็กและมี
กำรเสนอขำยต่อผู้ลงทุนในวงกว้ำง โดย
ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 

หมำยเหตุ :  
1 หน้ีสินทำงกำรเงิน (financial liability) ให้พิจำรณำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีผู้ออกตรำสำร
ดังกล่ำวได้จัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีน้ัน โดยเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบัญชีตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพ
บัญชี หรือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสำกล เช่น International 
Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States  Generally Accepted 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทริม์ฟนัด ์2Y5 

ชือ่ยอ่โครงการ : ASP-AITF2Y5 

27 of 30 

 

หัวข้อ / เรื่อง ข้อมูลเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
 2 รวมถึงกรณียังไม่ครบก ำหนดกำรจัดท ำงบกำรเงินในครั้งแรกของผู้ออกตรำสำร 
 
ท้ังนี้ กำรค ำนวณสัดส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอัตรำส่วน ให้เป็นไปตำมภำคผนวก 5 แห่ง
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 
ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุนไม่เป็นไป
ตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีกำรลงทุนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดแต่ต่อมำทรัพย์สินท่ีลงทุนมี
คุณสมบัติท่ีเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขำดคุณสมบัติในกำรเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสำมำรถ
ลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดกำรต้องด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี 
(1) จัดท ำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ ำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนและวันท่ี
ทรัพย์สินขำดคุณสมบัติ และจัดส่งรำยงำนต่อส ำนักงำน  รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันท่ีเกิดกรณีดังกล่ำว ตลอดจนจัดเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ท่ีบริษัทจัดกำร 
(2) จ ำหน่ำยทรัพย์สินท่ีขำดคุณสมบัติภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
ส ำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่ำ 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขำดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตำม 
ข้อ 4 
(3) เมื่อบริษัทจัดกำรสำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินท่ีขำดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขำดคุณสมบัติ
มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดแล้ว บริษัทจัดกำรต้องจัดท ำ
รำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับช่ือ จ ำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สินดังกล่ำว รวมถึงวันท่ีได้
จ ำหน่ำยทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันท่ีทรัพย์สินมีกำรเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และ
ให้จัดส่งรำยงำนต่อส ำนักงำน รวมท้ังจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันท่ี
เกิดกรณีดังกล่ำว 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีกำรลงทุนเป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีก ำหนด แต่
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ต่อมำกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนเป็นเวลำ 5 วันท ำกำรติดต่อกันโดยมิได้เกิด
จำกกำรลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดกำรต้องด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี 
(1) จัดท ำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ ำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุน และวันท่ี
กำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน และจัดส่งรำยงำนต่อส ำนักงำน รวมท้ังจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันครบระยะเวลำดังกล่ำว ตลอดจนจัดเก็บส ำเนำ
รำยงำนไว้ท่ีบริษัทจัดกำร 
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินท่ีเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนจนกว่ำจะสำมำรถแก้ไขให้เป็นไป
ตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีก ำหนด 
(3) แก้ไขให้เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีก ำหนดภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชน์
ของผู้ลงทุนเป็นส ำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลำดังน้ี  เว้นแต่เป็นกรณีตำมข้อ 4 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนท่ี
ค ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน ส ำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตั๋ว
แลกเงินหรือตั๋วสัญญำใช้เงิน  
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลำดังกล่ำว ส ำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจำกกรณีตำม (3) (ก)  
(4) เมื่อบริษัทจัดกำรสำมำรถแก้ไขจนเป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีก ำหนดแล้ว บริษัท
จัดกำรต้องจัดท ำรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ ำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สินดังกล่ำว 
รวมถึงวันท่ีสำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรำยงำนต่อ
ส ำนักงำน  รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันท่ีมีกำรแก้ไขจน
เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนน้ัน 
3. ในกรณีท่ีกองทุนมีกำรลงทุนเป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีก ำหนดแต่ต่อมำมีกรณี
ดังต่อไปน้ี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน ให้บริษัทจัดกำรปฏิบัติให้เป็นไป
ตำมข้อ 2 โดยอนุโลม  
(1) กรณีท่ีกองทุนมีกำรลงทุนหรือได้สิทธิจำกกำรเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตำมสัดส่วนท่ีมีอยู่เดิมน้ัน 
(2) กรณีท่ีกองทุนได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรบริจำค 
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4. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ ำเป็นอื่นใดท ำให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไข
เพื่อให้กำรลงทุนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 (3) (ข) หรอืบริษัทจัดกำร
มีควำมเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดกำรสำมำรถใช้
ดุลยพินิจด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมได้โดยจะค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคัญ 
และจะส่งรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรของบริษัทจัดกำรในเรื่องดังกล่ำวต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อนครบ
ระยะเวลำท่ีต้องแก้ไขให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ท้ังนี้ ในกำรจัดส่งรำยงำนดังกล่ำว
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรสำมำรถด ำเนินกำรโดยวิธีกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดกำรแทนได้ 
 
ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัด
ประเภทของกองทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภท
ของกองทุน บริษัทจัดกำรต้องด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี 
(1) จัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรลงทุนท่ีไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน พร้อมทั้ง เหตุผลท่ีท ำให้
มีกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน และจัดส่งรำยงำนต่อส ำนักงำน รวมท้ังจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันท่ีไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน ตลอดจน
จัดเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ท่ีบริษัทจัดกำร 
(2) ด ำเนินกำรแก้ไขให้สัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนเป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน หรือ
ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน  ท้ังนี้ ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดในข้อ 2 
2. ในกรณีท่ีกำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภท
ของกองทุน บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรแก้ไขสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตำม
นโยบำยกำรลงทุนภำยใน 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตำม
นโยบำยกำรลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดกำรจะได้รับมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภท
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ของกองทุนรวมภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว 
ในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตำมวรรคหน่ึง บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีวิธีกำรในกำร
ให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในกำรท่ีจะออกจำกกองทุนรวมก่อนท่ีกำรเปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีกำรดังกล่ำวจะมีระยะเวลำเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้
ถือหน่วยลงทุน  รวมทั้งเมื่อได้รับมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมแล้ว บริษัทจัดกำรจะงดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจำกผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
รำยจนกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีท่ีครบก ำหนด 90 วันนับแต่
วันท่ีสัดส่วนกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน แต่กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดกำรต้องไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม 

 

 


