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การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสจ�ำนวน 41 กองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ�ำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสจ�ำนวน 41 กองทุนขอแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้รับค�ำรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสจ�ำนวน 41 กองทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทน. 87/2558  เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ในหัวข้อหลักดังนี้คือ
1.
2.
3.
4.
5.

ค�ำจ�ำกัดความ /ค�ำนิยาม
ข้อ 3.4
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ
ข้อ 3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ
ข้อ 3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ
ข้อ 3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

รายชื่อกองทุนรวมที่แก้ไขจ�ำนวน 41 กองทุน
1. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ (ASP)
2. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 (ASP2)
3. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์ (ASP-THBOND)
4. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 1 (ASP-MMF1)
5. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2 (ASP-MMF2)
6. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-FRF)
7. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสแอ็คทีฟตราสารหนี้ 4 (ASP-ACFIXED4)
8. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 (ASP-TFIXED2)
9. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3)
10. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 4 (ASP-TFIXED4)
11. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 (ASP-TFIXED5)
12. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7 (ASP-TFIXED7)
13. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 (ASP-TFIXED9)
14. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)
15. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสก�ำไรปันผล (ASP-GDF)
16. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีก�ำไร (ASP-GLTF)
17. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว (ASP-LTF)
18. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุน้ ผสมตราสารหนีเ้ พือ่ การเลีย้ งชีพ (ASP-MRF)
19. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม4 (ASP-PRIME4)
20. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม5 (ASP-PRIME5)
21. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย (ASP-THEQ)

22. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 4/4 (ASP- TRIGGER4/4)
23. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสSET50 (ASP-SET50)
24. กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic ( ASP-STRATEGIC)
25.กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออพพอร์ทูนิตี้ 1 (ASP-OPPORTUNITY1)
26.กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STARS9)
27.กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชีย่ นสเปเชียลซิททูเอชัน่ ส์ (ASP-ASIAN)
28.กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC)
29. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA)
30. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสซีเอสไอ 300 (ASP-CSI300)
31. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ (ASP-EUPROP)
32. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรป (ASP-EUROPE)
33. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู (ASP-EUROPE VALUE)
34. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น (ASP-GAF)
35. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-GOLD)
36. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (ASP-HSI)
37. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF)
38. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 (ASP-NKY225)
39. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ (ASP-OIL)
40. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500)
41. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 11 (ASP-AIF11)

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขโครงการได้ที่
www.assetfund.co.th หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111
ประกาศ ณ วันที่ 27มกราคม 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ�ำกัด

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง
คำจำกัดควำม :

ข้อมูลเดิม
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี,้ ตราสารหนี้ 2

แก้ไขเป็น
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี,้ ตราสารหนี้ 2

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้,
ตราสารหนี้ 2

“กลุ่มกิจการ”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการ
บัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จัดทางบ
การเงินรวม

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส
จากัด

“กองทุนฟื้นฟู”

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย

“กองทุนรวมเปิด”

กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตัง้
กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks
(EMEAP)

“กองทุนรวม
วายุภักษ์”

กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

“กองทุนรวมสึนามิ”

กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ
นาเงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุน
ในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหาย
โดยตรงจากธรณีพิบตั ิที่เกิดขึ้นเมือ่ วันที่ 26

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.
9/2555 ว่าด้วยการกาหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุน
รวมมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี
ของกองทุน
1

เหตุผล
เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ข้อ 3.6, 3.7
และตำม
ประกำศ ทน.
87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

แก้ไขเป็น
ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้
“กองทุน AI”

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย
(Accredited Investor Mutual Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของ
ทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของ
กองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม

วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุน
ดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
แต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra
ที่จัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน FIF”

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign
Investment Fund)

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อ

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน
เมื่อสิ้นวันที่คานวณนั้น โดยคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มี
ทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่ง
จัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษทั ที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
2

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษทั ที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย

แก้ไขเป็น
ธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์
หลักในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่
ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตัง้
ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย (depositary receipt)
หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ
คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่
ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ ครอบงากิจการ

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity
Fund)

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ น
รูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมใน
ตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดย
การเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ ีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตัง้ แต่วันที่ราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงิน
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้องแทนการเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุน
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน
จากัด
3

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม

แก้ไขเป็น
เก็งกาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของ
กองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง
เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
และจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่า
ด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการ
รับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะ
ที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคูส่ ัญญาที่
เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้น
จากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้
เต็มจานวน ณ เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลาย
ชนิด

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิม่ เติม
มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื้อรวมผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รบั จาก
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มกี ารคานวณ
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อน
อัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน” ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็น
หุ้นได้

5

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวง
การคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มภี าระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐ
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง
ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาล
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้
ออกหรือผู้ค้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่
มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขึ้นเพื่อการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
ต่างประเทศ”
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แก้ไขเป็น
ครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์
จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่ง
กาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการ
ไม่อาจใช้ดุลยพินจิ ในการจัดการซื้อขายเป็น
ประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่
จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือ
ได้รับการอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่
มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

7

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่
มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงซึ่งกาหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท้ มี่ ีภาระผูกพันในการชาระหนีต้ ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและ
ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและ
ได้รับการยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่ราย
ย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
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“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์
หลักในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
สังหาริมทรัพย์ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่
จัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT
“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบ
ของดัชนีทมี่ ีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและ
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS
ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้
เสียในกิจการที่ลงทุน

9

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
เว้นแต่ทกี่ าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 5
“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ ไปยังคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญา
ฝ่ายหนึ่งซึง่ มีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อ
การชาระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับ
การประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือ
ค่าธรรมเนียมสาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event”

เหตุการณ์ที่เกีย่ วข้องกับความสามารถในการ
ชาระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือ
สัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดย CRA ซึ่งเป็น
การประเมินความสามารถในการชาระหนี้ตาม
ตราสารหรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตรา
สารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตรา
สารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
organized
exchange”
“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี าร
ลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น

“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative
Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ัดตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักใน
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่า
กองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้ (Greater
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
โดยการนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่
อยู่ในกลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน
“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะ
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ
“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities
Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ ไป
ในครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการ
ลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตรา
สารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยูก่ ับ
ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงใน
ทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็นผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล

“Non-retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม
credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation
category & obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.
2546
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
“organized market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ตราสารนั้น

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย
derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“PF”

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้จากการ
คานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน

“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase
agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual
Fund)

“retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repurchase agreement)
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่
ผูอ้ อกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็นการประเมินความ
เสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของ
ประเทศนั้น

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond
Market Association)

“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

1.11 ลักษณะกำร
เสนอขำย :

3.4 ลักษณะพิเศษ

แก้ไขเป็น
“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

เสนอขายในไทย

------ (ASP1) / กองทุนรวมที มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน (Specific Fund) (ASP2)

------ (ASP1) / ----- (ASP2)

3.5 ประเภทกองทุน ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
ตำมกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :

กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสีย่ งทั้งในและต่างประเทศ

กำรกำหนดสัดส่วน
กำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :

กาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
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เหตุผล

ปรับปรุง
ข้อมูลตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558
ให้สอดคล้อง
กับประกำศ
ทน.87/2558
ซึ่งไม่มี
specific fund
แล้ว
ปรับปรุง
ข้อมูลตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง
ร้อยละสูงสุดในกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศ
:
3.6.1. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่
จะลงทุนในประเทศ :

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

50.00

50.00

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย
(.............................................................)

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาด
ทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัว่ ไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารหนี้
1.2.1 ตราสารภาครัฐ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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แก้ไขตำม
ประกำศ
ทน.87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน
1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
1.5 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยมื เป็น
ตราสารหนี้
1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกี ารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้
1.7 ตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุน
ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุนเป็นหุน้ โดยกองทุนรวม
ได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจาหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุน
รวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการ
ลงทุนในหุ้นดังกล่าว
1.8 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ1.1 -1.7 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยนมือ
แต่กองทุนได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารที่
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3
2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี
นโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)
สามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund)นั้น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund)
นั้น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
MF (investing fund) นั้น
3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูก
ลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้
ตามกฎหมายไทย
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)
1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)
1.8 นิติบุคคลที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันรับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้
หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซงึ่ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสาร
หนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่นา่ เชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย
ตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
กองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตาม
สมการการ คานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชาระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นค่าซื้อหลักทรัพย์
หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount
rate))
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน
4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คสู่ ัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน
4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)
เป็นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึง่ ได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความ
เสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการตาม 4.4.2
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo
จนถึงวันที่มีการคานวณ
4.5.2 คานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo
ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ ับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถ
บังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือ
ทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ทีน่ ามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็นการกาหนดขึ้นโดยคานึงถึงปัจจัย
ความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL
โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยมื ผู้ยืมต้องเป็นบุคคล
ดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ ึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ดาเนินการโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้
ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน
ทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็น
ผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญของ
สัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยข้อกาหนดเกีย่ วกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันใน
ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ
derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives
หรือผู้ค้า derivatives
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นนิติ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลโดย
หน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ ป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิ
รับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover
rule) บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives
สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
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4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สิน
ที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัท
จัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็น
วันหยุดทาการของ บริษัทจัดการให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการ
ถัดไป
5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัท
จัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้อง
ขอได้

3.6.2. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่
จะลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
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ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้อง
เสนอขายหรือเป็นการทาสัญญาในประเทศทีม่ ีหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ ป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัททีจ่ ัดตัง้
และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS) เป็นต้น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ
1.2.1 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน
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1.4 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ต่างประเทศ ทีม่ กี ารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้
1.5 ตราสารกึง่ หนี้กึ่งทุน
1.6 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ1.1 - 1.5 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยนมือ
แต่กองทุนได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3
2. เป็นหน่วยชองกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เป็นดังนี้
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2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
กากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.2 CIS Operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับ
ดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
3. ประเทศที่กากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครอง
ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สานักงานกาหนด
4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมี
การจากัดการกูย้ ืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจาเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการ
ชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึง่ เป็นกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม (investing
Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน > 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing Fund)
นั้น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (Investing fund) นั้น
5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS
ต่างประเทศซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับ
กองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีวามจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
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ลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ
ต้องจัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจาเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกีย่ วข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
ของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือ
หลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อา้ งอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน
หรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของสินค้า
ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือ
หลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 ได้ระบุเกีย่ วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ
ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives
หรือผู้ค้า derivatives
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นนิติ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลโดย
หน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ ป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิ
รับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน
(cover rule)
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

3.7. อัตรำส่วนกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อืน่
เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม :

ข้อมูลเดิม

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย

แก้ไขเป็น
เหตุผล
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวน
ที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้
ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงานกาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สิน
ที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัท
จัดการ ทราบทุกวันที่ 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็น
วันหยุดทาการของบริษัทจัดการ ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการ
ถัดไป
5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัท
จัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้อง
ขอได้
แก้ไขตำม
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น
ประกำศ
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
ทน.87/2558
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

(..................................)
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญำ
(single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2
อันดับแรกขึ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade แต่ต่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS

ไม่เกิน 10%

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ดาเนินงานของกองทุน)
5
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(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale)

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสาร

(1) 20% หรือ

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
กึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น
(2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ
Benchmark + 5%
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เสนอขายในประเทศไทย
5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
organized market หรือเทียบเท่า
6

ทรัพย์สินดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็น
การลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
6.1.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ
ภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
โดยเลือกใช้ Credit rating
6.1.2 มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade แบบ national scale) หรือ
6.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง (2) น้าหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)
6.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

ของ organized market
หรือเทียบเท่า
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit
rating อยู่ระดับ investment
grade
6.3.1 reverse repo
6.3.2 OTC derivatives
7

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ
1 – ข้อ 6 (SIP)

ไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
group limit ของคู่สัญญา
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ - ทุกประเภทรวมกันไม่
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย บัญชี (หรือในรอบอายุ
หรือคู่สัญญา ดังนี้
กองทุนสาหรับกองทุนที่
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น มีอายุโครงการ <1 ปี)
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั
1.2 ธนาคารพาณิชย์
กองทุนที่อายุโครงการ
1.3 บริษัทเงินทุน
หรืออายุสญ
ั ญาคงเหลือ
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
กองทุนที่มีอายุทั้ง
(ไม่ ร วมถึ ง เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที่ มี โครงการหรือ อายุทั้ง
วัตถุ ประสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่ สัญญา ≥ 1 ปี
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่ กองทุนได้ด าเนิ นการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
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ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุ น ของกองทุ น หรื อมี การลงทุ น ใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3 reverse repo

ไม่เกิน 25%

4 securities lending

ไม่เกิน 25%

5 ตราสารดังนี้ (total SIP)
ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ
organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน (B/E)
และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
6 derivatives
hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%

ไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ไม่เกิน 20%

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ)
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อัตรำส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)
หมายเหตุ :
มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้ การค้า รายได้ รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้ างจ่าย
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ ได้ รับความเห็ นชอบจากส านั กงาน โดยต้ องเป็ น
หน่วย CIS ของกองทุ นที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง

ส่วนที่ 5 : กำรดำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุน
ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่
ลงทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและ
วันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้ ขาดคุณสมบัติ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคี ุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัท
จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้
จัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน
และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการสุดท้าย
ของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4
ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว
บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่มกี ารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
42

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่
เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที่มเี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้อง
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญและต้องส่งรายงานเกีย่ วกับการดาเนินการ
ของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
สามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผล
ที่ทาให้มกี ารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 2 ใน
ส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเติม
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง
คำจำกัดควำม :

ข้อมูลเดิม
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสแอ็คทีฟตราสารหนี้ 4

แก้ไขเป็น
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสแอ็คทีฟตราสารหนี้ 4 (…)

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสแอ็คทีฟ
ตราสารหนี้ 4

“กลุ่มกิจการ”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม

“กองทุนฟื้นฟู”

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

“กองทุนรวมเปิด”

กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตัง้
กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ์”

กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

“กองทุนรวมสึนามิ”

กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนา
เงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบตั ิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส
จากัด

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กจ.9/2555 ว่าด้วยการกาหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนราย
ใหญ่ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
แล้วแต่กรณี ของกองทุน
1

เหตุผล
เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ข้อ 3.6, 3.7
และตำม
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

แก้ไขเป็น
“กองทุน AI”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย (Accredited
Investor Mutual Fund)

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน
เมื่อสิ้นวันที่คานวณนั้น โดยคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มี
ทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน FIF”

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign
Investment Fund)

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน
วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั้งแรก
หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษทั ที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แก้ไขเป็น
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษทั ที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt)

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดย
การเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ ีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็ง
กาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของ
กองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออก
โดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ
คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่
ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้
เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคา
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้องจนถึงปัจจุบนั
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของ
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มรี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการ
จ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับ
ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องแทนการเพิ่มหรือลดจานวนหน่วยลงทุน
3
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัท
มหาชนจากัด

แก้ไขเป็น
เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการ
บัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจานวน ณ
เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ

“ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตและจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่
เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม
4

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ได้

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื้อรวมผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รบั
จากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มกี ารคานวณ

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ
คลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐ
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน
แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขาย
ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์
จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย
5

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่ง
กาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น
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“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

7

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงซึ่งกาหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท้ ี่มีภาระผูกพันในการชาระหนีต้ ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและ
ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

8

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์
ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมใน
ตลาดทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3. foreign REIT

9

“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS
ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน เว้น
แต่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่
5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ ไปยังคู่สัญญาอีก

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้
(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
สาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

10

“credit event”

เหตุการณ์ที่เกีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระ
หนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสาร
หรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized
exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี าร
ลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ัดตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้ (Greater
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดย
การนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities
Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ ไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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“Non-retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม
credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category
& obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“organized market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับตราสารนั้น

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“PF”

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้จากการ
คานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase
agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็นการประเมินความเสี่ยง
ในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

1.11 ลักษณะกำรเสนอ
ขำย :

3.4 ลักษณะพิเศษ

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
Association)

“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

เสนอขายในไทย

กองทุนรวมที มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
(Specific Fund)

-----
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เหตุผล

แก้ไขตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558
ให้สอดคล้อง
กับประกำศ
ทน.87/2558
ซึ่งไม่มี
specific fund
แล้ว

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง
ข้อมูลเดิม
3.5 ประเภทกองทุนตำม ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
กำรลงทุนในต่ำงประเทศ :

แก้ไขเป็น
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มคี วามเสีย่ งต่างประเทศ

กำรกำหนดสัดส่วนกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศ :

เหตุผล
แก้ไขตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558

ร้อยละสูงสุดในกำรลงทุน
(ไม่ระบุ)
ในต่ำงประเทศ :

(ไม่ระบุ)

3.6.1. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่
หรือกำรหำดอกผลโดยวิธี
อื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหา แก้ไขตำม
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกำศ
ทน.87/2558
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้
ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือ
ผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย
(.............................................................)

ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัว่ ไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารหนี้
1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร
1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
1.4 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยมื เป็น
ตราสารหนี้
1.5 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกี ารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได้
1.6 ตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุน
ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวม
ได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจาหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุน
รวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการ
ลงทุนในหุ้นดังกล่าว
1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ1.1 -1.6 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
กาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตามหลักวิชาการอัน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์
ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3
2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี
นโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)
สามารถลงทุนได้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund)นั้น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund)นั้น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF
(investing fund) นั้น
3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูก
ลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตาม
กฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)
1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)
1.8 นิติบุคคลที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ ขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันรับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่
ดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ
ที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซงึ่ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้
หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซงึ่ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสาร
หนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกูย้ ืมเงินในนามของกองทุน
รวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตาม
สมการการ คานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชาระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือ
ตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount
rate))
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน
4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คสู่ ัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน
4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็น
จานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า และ
มีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึง่ ได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยง
ของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo
จนถึงวันที่มีการคานวณ
4.5.2 คานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo
ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ ับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถ
บังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สิน
ที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็นการกาหนดขึ้นโดยคานึงถึงปัจจัย
ความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL
โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยมื ผู้ยืมต้องเป็นบุคคล
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ ึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์
ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ดาเนินการโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้
ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สิน
ดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น

เหตุผล

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็น
ผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญของ
สัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยข้อกาหนดเกีย่ วกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันใน
ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
3.7. อัตรำส่วนกำรลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็น

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ แก้ไขตำม
ประกำศ
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ
ทน.87/2558
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง
ข้อมูลเดิม
ทรัพย์สินของกองทุนรวม : ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
(..................................)

แก้ไขเป็น
กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย

ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญำ (single
entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

หน่วย CIS

ไม่เกิน 10%

3

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดาเนินงาน
ของกองทุน)
4

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

4.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่ง (1) 20% หรือ
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม (2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
benchmark + 5%
พาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รบั
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
4.2 เสนอขายในประเทศไทย

4.3 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
organized market หรือเทียบเท่า
5

ทรัพย์สินดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

5.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ (1) 15% หรือ
5.1.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
5.1.2 มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade
5.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)
5.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
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(2) น้าหนักของทรัพย์สินใน benchmark +
5%
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

ของ organized market
หรือเทียบเท่า
5.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit
rating อยู่ระดับ investment
grade
5.2.1 reverse repo
5.2.2 OTC derivatives
6

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ
1 – ข้อ 5 (SIP)

ไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคูส่ ัญญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ - ทุกประเภทรวมกันไม่
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย บัญชี (หรือในรอบอายุ
หรือคู่สัญญา ดังนี้
กองทุนสาหรับกองทุนที่
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น มีอายุโครงการ <1 ปี)
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั
1.2 ธนาคารพาณิชย์
กองทุนที่อายุโครงการ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่ ร วมถึ ง เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที่ มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
หรือ securities lending หรือ derivatives)

เหตุผล
หรืออายุสญ
ั ญาคงเหลือ
≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุทั้ง
โครงการหรือ อายุทั้ง
สัญญา ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี้

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่ กองทุนได้ด าเนิ นการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุ น ของกองทุ น หรื อมี การลงทุ น ใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)

3 reverse repo

ไม่เกิน 25%

4 securities lending

ไม่เกิน 25%

5 ตราสารดังนี้ (total SIP)
5.1 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเที ยบเท่ าแต่ไม่รวม ตั๋ วแลกเงิน
(B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)

30

ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

6 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ไม่เกิน 20%

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่ลงทุน
(Concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

อัตรำส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)
หมายเหตุ :
มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้ การค้า รายได้ รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้ างจ่าย
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ ได้ รับความเห็ นชอบจากส านั กงาน โดยต้ องเป็ น
หน่วย CIS ของกองทุ นที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง

ส่วนที่ 5 : กำรดำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุน
ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่
ลงทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่
ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนา
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
รายงานไว้ที่บริษัทจัดการ(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดย
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สิน
นั้นขาดคุณสมบัติระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคี ุณสมบัตเิ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัท
จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จดั ส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และ
วันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการสุดท้ายของ
ระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4
ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามประเภททรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3(ข) 90 วันนับแต่วัน
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม
(3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว
บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่มกี ารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามีกรณี
ดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัตใิ ห้
เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่
เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที่มเี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการ
แก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือ
บริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดลุ ยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้อง
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญและต้องส่งรายงานเกีย่ วกับการดาเนินการของ
บริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ดาเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที่ 6 : กำรดำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำร
จัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่
ทาให้มกี ารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 2 ใน
ส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้
เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียม
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
มีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิม่ เติม

3.8 กลยุทธ์กำรบริหำร
จัดกำรกองทุน
(Management Style) :

มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

3.10 ลักษณะกำรจ่ำย
ผลตอบแทนของกองทุน :

จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
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แก้ไขตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558
แก้ไขตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง
คำจำกัดควำม :

ข้อมูลเดิม
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลีย้ ง
ชีพ

แก้ไขเป็น
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลีย้ งชีพ … (…..)

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสาร
หนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท
พลัส จากัด
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

“กลุ่มกิจการ”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม

“กองทุนฟื้นฟู”

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย

“กองทุนรวมเปิด”

กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตัง้
กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ์”

กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

“กองทุนรวมสึนามิ”

กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนา
เงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบตั ิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้

หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กจ.9/2555 ว่าด้วยการกาหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนราย
ใหญ่ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

แล้วแต่กรณี ของกองทุน
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

“กองทุน AI”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย (Accredited
Investor Mutual Fund)

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน FIF”

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign
Investment Fund)

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน
วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั้งแรก
หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วย
ลงทุน เมื่อสิ้นวันที่คานวณนั้น โดยคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แก้ไขเป็น
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษทั ที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษทั ที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt)

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดย
การเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ ีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็ง
กาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของ
กองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออก
โดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ
คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไป
ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัตติ ามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้
เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่
ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของ
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มรี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือ
3

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
การจ่ายเงินซึง่ มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องแทนการเพิ่มหรือลดจานวน
หน่วยลงทุน
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัท
มหาชนจากัด

แก้ไขเป็น
เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)

สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตและจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่
เกี่ยวกับการจัดการลงทุน

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจานวน ณ
เวลาใด ๆ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

“ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ

“ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการ
บัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน

สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม

แก้ไขเป็น
ได้
“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ
คลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐ
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน
แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื้อรวมผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รบั
จากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มกี ารคานวณ

“ตลาดซื้อขาย
ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์
จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย
5

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่ง
กาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

6

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

7

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงซึ่งกาหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท้ มี่ ีภาระผูกพันในการชาระหนีต้ ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและ
ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

8

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์
ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมใน
ตลาดทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3. foreign REIT

9

“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS
ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน เว้น
แต่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่
5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ ไปยังคู่สัญญาอีก

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้
(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
สาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว
“credit event”

เหตุการณ์ที่เกีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระ
หนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสาร
หรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized
exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี าร
ลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น

10

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ัดตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้ (Greater
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดย
การนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities
Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ ไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
“Non-retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม
credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category
& obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“organized market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับตราสารนั้น

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“PF”

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้จากการ
คานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase
agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็นการประเมินความเสี่ยง
ในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

1.11 ลักษณะกำรเสนอ
ขำย :

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
Association)

“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

เสนอขายในไทย
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ปรับปรุง
ข้อมูลตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง
ข้อมูลเดิม
3.5 ประเภทกองทุนตำม ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
กำรลงทุนในต่ำงประเทศ
:

แก้ไขเป็น
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มคี วามเสีย่ งต่างประเทศ

กำรกำหนดสัดส่วนกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศ :

เหตุผล
ปรับปรุง
ข้อมูลตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558

ร้อยละสูงสุดในกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศ :
3.6.1. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่น หรือกำรหำดอกผลโดย
วิธีอนื่ ที่จะลงทุนใน
ประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมี
ไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีก
ด้วย (.............................................................)

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหา แก้ไขตำม
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกำศ
ทน.87/2558
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัว่ ไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารหนี้
1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร
1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
16

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.2.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
1.4 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยมื เป็น
ตราสารหนี้
1.5 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได้
1.6 ตราสารกึง่ หนี้กึ่งทุน
ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวม
ได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจาหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุน
รวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการ
ลงทุนในหุ้นดังกล่าว
1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ1.1 -1.6 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสาร
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
กาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตามหลักวิชาการอัน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์
ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3
2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี
นโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)
สามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund)นั้น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund)นัน้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF
(investing fund) นั้น
3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูก
ลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตาม
กฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)
1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)
1.8 นิติบุคคลที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ ขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น

20

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันรับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่
ดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ
ที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซงึ่ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้
หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซงึ่ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสาร
หนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรือ TSFC
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกูย้ ืมเงินในนามของกองทุน
รวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตาม
สมการการ คานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชาระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือ
ตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount
rate))
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน
4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คสู่ ัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน
4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
22
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็น
จานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า และ
มีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึง่ ได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยง
ของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo
จนถึงวันที่มีการคานวณ
4.5.2 คานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo
ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ ับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถ
บังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สิน
ที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็นการกาหนดขึ้นโดยคานึงถึงปัจจัย
ความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL
โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยมื ผู้ยืมต้องเป็นบุคคล
ดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ ึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์
ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ดาเนินการโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้
ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สิน
ดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็น
ผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น

เหตุผล

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญของ
สัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยข้อกาหนดเกีย่ วกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันใน
ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
3.7. อัตรำส่วนกำรลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน
รวม :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
(..................................)

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ แก้ไขตำม
ประกำศ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ
ทน.87/2558
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญำ (single
entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

หน่วย CIS

ไม่เกิน 10%

3

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดาเนินงาน
ของกองทุน)
4

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

4.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง (1) 20% หรือ
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม (2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
benchmark + 5%
พาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รบั
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
4.2 เสนอขายในประเทศไทย
4.3 มี credit rating อยู่ในระดับ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
investment grade
4.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
organized market หรือเทียบเท่า
5

ทรัพย์สินดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

5.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ (1) 15% หรือ
5.1.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
5.1.2 มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade
5.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)
5.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
ของ organized market
หรือเทียบเท่า
5.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit
rating อยู่ระดับ investment
grade
5.2.1 reverse repo
5.2.2 OTC derivatives
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(2) น้าหนักของทรัพย์สินใน benchmark +
5%
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
6

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ
1 – ข้อ 5 (SIP)

เหตุผล
ไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคูส่ ัญญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ - ทุกประเภทรวมกันไม่
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย บัญชี (หรือในรอบอายุ
หรือคู่สัญญา ดังนี้
กองทุนสาหรับกองทุนที่
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น มีอายุโครงการ <1 ปี)
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั
1.2 ธนาคารพาณิชย์
กองทุนที่อายุโครงการ
1.3 บริษัทเงินทุน
หรืออายุสญ
ั ญาคงเหลือ
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
กองทุนที่มีอายุทั้ง
(ไม่ ร วมถึ ง เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที่ มี โครงการหรือ อายุทั้ง
วัตถุ ประสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่ สัญญา ≥ 1 ปี
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่ กองทุนได้ด าเนิ นการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุ น ของกองทุ น หรื อมี การลงทุ น ใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)

3 reverse repo

ไม่เกิน 25%

4 securities lending

ไม่เกิน 25%

5 ตราสารดังนี้ (total SIP)
ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ
organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน (B/E)
และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
6 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน I
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ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%

ไม่เกิน 20%

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่ลงทุน
(Concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

อัตรำส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)
หมายเหตุ :
มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้ การค้า รายได้ รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้ างจ่าย
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ ได้ รับความเห็ นชอบจากส านั กงาน โดยต้ องเป็ น
หน่วย CIS ของกองทุ นที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง

ส่วนที่ 5 : กำรดำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุน
ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่
ลงทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่
ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนา
รายงานไว้ที่บริษัทจัดการ(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดย
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สิน
นั้นขาดคุณสมบัติระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคี ุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัท
จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จดั ส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และ
วันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการสุดท้ายของ
ระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4
ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามประเภททรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3(ข) 90 วันนับแต่วัน
สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
(3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว
บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่มกี ารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามีกรณี
ดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัตใิ ห้
เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่
เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที่มเี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการ
แก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือ
บริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผูล้ งทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดลุ ยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้อง
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญและต้องส่งรายงานเกีย่ วกับการดาเนินการของ
บริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถ
ดาเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำร
จัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่
ทาให้มกี ารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 2 ใน
ส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้
เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียม
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
มีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิม่ เติม
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง
คำจำกัดควำม :

ข้อมูลเดิม
แก้ไขเป็น
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2-5 และ กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2-5 และ 7 (…. )
7
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้
“กลุม่ กิจการ”
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
ทวีทรัพย์ 2-5 และ 7
สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม
“กองทุนฟื้นฟู”

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

“กองทุนรวมเปิด”

กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตัง้
กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
กลุม่ ธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ์”

กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

“กองทุนรวมสึนามิ”

กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนา
เงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบตั ิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส
จากัด

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุน
รวมมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี
ของกองทุน
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน
วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
1
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

“กองทุน AI”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย (Accredited
Investor Mutual Fund)

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน FIF”

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign
Investment Fund)

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน
เมื่อสิ้นวันที่คานวณนั้น โดยคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มี
ทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่ง
จัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษทั ที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษทั ที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
2
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
อ้างอิงไทย (depositary receipt)

แก้ไขเป็น
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ
คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่
ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ ครอบงากิจการ

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดย
การเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ ีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็ง
กาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของ
กองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตัง้ แต่วันที่ราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงิน
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้องแทนการเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุน
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน
จากัด
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ย
3

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
และจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจานวน ณ
เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ

“ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิม่ เติม
มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื้อรวมผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รบั จาก
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มกี ารคานวณ
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ได้
“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ
คลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐ
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน
แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขาย
ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์
จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย
5

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่ง
กาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

6

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

7

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงซึ่งกาหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท้ มี่ ีภาระผูกพันในการชาระหนีต้ ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและ
ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
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“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์
ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมใน
ตลาดทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3. foreign REIT
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“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS
ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน เว้น
แต่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่
5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ ไปยังคู่สัญญาอีก

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้
(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
สาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว
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“credit event”

เหตุการณ์ที่เกีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระ
หนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสาร
หรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized
exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี าร
ลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ัดตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้ (Greater
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดย
การนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities
Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ ไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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“Non-retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม
credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category
& obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“organized market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับตราสารนั้น

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“PF”

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้จากการ
คานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase
agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็นการประเมินความเสี่ยง
ในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

1.11 ลักษณะกำรเสนอ
ขำย :

3.4 ลักษณะพิเศษ

แก้ไขเป็น
“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
Association)

“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

เสนอขายในไทย

กองทุนรวมที มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
(Specific Fund)

-----
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เหตุผล

ปรับปรุง
ข้อมูลตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558
ให้สอดคล้อง
กับประกำศ
ทน.87/2558
ซึ่งไม่มี
specific fund
แล้ว

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง
3.5 ประเภทกองทุน
ตำมกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสีย่ งทั้งในและต่างประเทศ

ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน

เหตุผล
ปรับปรุง
ข้อมูลตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558

กำรกำหนดสัดส่วน
กำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :
ร้อยละสูงสุดในกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศ : 79.00

กาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

3.6.1. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่
จะลงทุนในประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ แก้ไขตำม
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ประกำศ
ทน.87/2558
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.1. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่
จะลงทุนในประเทศ :
(ASP-TFIXED9)

79.00

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย
(.............................................................)

กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาด
ทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัว่ ไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารหนี้
1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 1.2.6 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้
1.3.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.3.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
1.5 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยมื
เป็นตราสารหนี้
1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกี ารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้
1.7 ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน
ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน
รวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจาหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่
กองทุนรวมได้รับหุน้ นั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัท
จัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.8 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.7 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3
2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี
นโยบายการลงทุนดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)
สามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund)นั้น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing
fund)นั้น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (investing fund) นั้น
3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง
ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้
ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)
1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)
1.8 นิติบุคคลที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันรับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้
หรือทีม่ ีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซงึ่ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสาร
หนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่นา่ เชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย
ตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม
ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไป
ตามสมการการ คานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชาระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นค่าซื้อหลักทรัพย์
หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 +
discount rate))
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน
4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คสู่ ัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน
4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)
เป็นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัย
ความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการตาม
4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo
จนถึงวันที่มีการคานวณ
4.5.2 คานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo
ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ ับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถ
บังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือ
ทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็นการกาหนดขึ้นโดยคานึงถึง
ปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ
SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้อง
เป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ ึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ดาเนินการโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้
ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญ
ของสัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี
underlying อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัว
แปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้อง
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ
derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives
หรือผู้ค้า derivatives
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็น
นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล
โดยหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover
rule) บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives
สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่
สานักงานกาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้
บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของ บริษัทจัดการให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทาการถัดไป
5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยสาคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives
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แก้ไขเป็น
ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้

3.6.2. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่
จะลงทุนในต่ำงประเทศ :
3.13.2. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่
จะลงทุนในต่ำงประเทศ :
(ASP-TFIXED9)

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าว
ต้องเสนอขายหรือเป็นการทาสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของ
บริษัทที่จัดตัง้ และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS) เป็นต้น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ
1.2.1 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
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1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 1.2.6 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้
1.3.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.3.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ต่างประเทศ ทีม่ ีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้
1.5 ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน
1.6 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ1.1-1.5 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
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กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3
2. เป็นหน่วยชองกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เป็นดังนี้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
กากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.2 CIS Operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับ
ดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
3. ประเทศที่กากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครอง
ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สานักงานกาหนด
4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้อง
มีการจากัดการกู้ยมื ไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจาเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการ
ชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึง่ เป็นกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม (investing
Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน > 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศ
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นั้น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing
Fund) นั้น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (Investing fund) นั้น
5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS
ต่างประเทศซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับ
กองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีวามจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ
ต้องจัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจาเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกีย่ วข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
ของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
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7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
ดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี
underlying อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า
ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือ
หลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 ได้ระบุเกีย่ วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ
ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives
หรือผู้ค้า derivatives
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็น
นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล
โดยหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญ
ของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน
(cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives
สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่
สานักงานกาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้
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หัวข้อ / เรื่อง

3.7. อัตรำส่วนกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม :

ข้อมูลเดิม

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
(..................................)

แก้ไขเป็น
บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที่ 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของบริษัทจัดการ ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทาการถัดไป
5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยสาคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives
ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้

เหตุผล

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น แก้ไขตำม
ประกำศ
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
ทน.87/2558
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญำ
(single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2
อันดับแรกขึ้นไป
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade แต่ต่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS

ไม่เกิน 10%

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ดาเนินงานของกองทุน)
5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale)

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง (1) 20% หรือ
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม (2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
Benchmark + 5%
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เสนอขายในประเทศไทย
5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
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ข้อมูลเดิม
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organized market หรือเทียบเท่า
6

ทรัพย์สินดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็น
การลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
6.1.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ
ภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
โดยเลือกใช้ Credit rating
6.1.2 มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade แบบ national scale) หรือ
6.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง (2) น้าหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)
6.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
ของ organized market
หรือเทียบเท่า
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit
rating อยู่ระดับ investment
grade
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC derivatives
7

37

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ

ไม่เกิน 5%
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

1 – ข้อ 6 (SIP)

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคูส่ ัญญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
group limit ของคู่สัญญา

ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ - ทุกประเภทรวมกันไม่
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย บัญชี (หรือในรอบอายุ
หรือคู่สัญญา ดังนี้
กองทุนสาหรับกองทุนที่
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น มีอายุโครงการ <1 ปี)
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั
1.2 ธนาคารพาณิชย์
กองทุนที่อายุโครงการ
1.3 บริษัทเงินทุน
หรืออายุสญ
ั ญาคงเหลือ
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
กองทุนที่มีอายุทั้ง
(ไม่ ร วมถึ ง เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที่ มี โครงการหรือ อายุทั้ง
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
วัตถุ ประสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่

เหตุผล
สัญญา ≥ 1 ปี

กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่ กองทุนได้ด าเนิ นการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุ น ของกองทุ น หรื อมี การลงทุ น ใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)

3 reverse repo

ไม่เกิน 25%

4 securities lending

ไม่เกิน 25%

5 ตราสารดังนี้ (total SIP)
5.1 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลก
เงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
6 derivatives
6.1 hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
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ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%

ไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ไม่เกิน 20%

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

อัตรำส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)
หมายเหตุ :
มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้ การค้า รายได้ รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้ างจ่าย
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ ได้ รับความเห็ นชอบจากส านั กงาน โดยต้ องเป็ น
หน่วย CIS ของกองทุ นที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง

ส่วนที่ 5 : กำรดำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุน
ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่
ลงทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและ
วันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
สาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้ ขาดคุณสมบัติ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคี ุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัท
จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดงั กล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน
และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการสุดท้าย
ของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ
4 ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
เทียบเท่า
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว
บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่มกี ารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบตั ิให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที่มเี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิ ดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของบริษัทจัดการในเรือ่ งดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ
2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

3.8 กลยุทธ์กำรบริหำร
จัดกำรกองทุน
(Management Style) :

3.10 ลักษณะกำรจ่ำย
ผลตอบแทนของ
กองทุน :

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเติม
มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
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ปรับปรุง
ข้อมูลตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558
ปรับปรุง
ข้อมูลตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง
คำจำกัดควำม :

ข้อมูลเดิม
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์

แก้ไขเป็น
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์ …(…)

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์

“กลุ่มกิจการ”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส
จากัด

“กองทุนฟื้นฟู”

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย

“กองทุนรวมเปิด”

กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตัง้
กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ์”

กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

“กองทุนรวมสึนามิ”

กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนา
เงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบตั ิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กจ.9/2555 ว่าด้วยการกาหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนราย
ใหญ่ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
แล้วแต่กรณี ของกองทุน
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน
1
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เพื่อให้
สอดคล้องกับ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน
วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ

“กองทุน AI”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย (Accredited
Investor Mutual Fund)

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน FIF”

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign
Investment Fund)

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั้งแรก
หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน
เมื่อสิ้นวันที่คานวณนั้น โดยคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มี
ทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษทั ที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาด
2
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษทั ที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt)
หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออก
โดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดย
การเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ ีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็ง
กาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของ
กองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง

คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่
ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้
เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคา
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้องจนถึงปัจจุบนั
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของ
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มรี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการ
จ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับ
ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องแทนการเพิ่มหรือลดจานวนหน่วยลงทุน
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัท
มหาชนจากัด

แก้ไขเป็น
เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการ
บัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจานวน ณ
เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ

“ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น

สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตและจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่
เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม

4

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื้อรวมผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รบั
จากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มกี ารคานวณ

แก้ไขเป็น
ได้
“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ
คลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐ
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน
แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขาย
ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์
จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย
5

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่ง
กาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

6

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

7

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงซึ่งกาหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท้ ี่มีภาระผูกพันในการชาระหนีต้ ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและ
ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

8

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์
ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมใน
ตลาดทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3. foreign REIT

9

“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS
ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน เว้น
แต่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่
5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ ไปยังคู่สัญญาอีก

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้
(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
สาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

10

“credit event”

เหตุการณ์ที่เกีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระ
หนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสาร
หรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized
exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี าร
ลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ัดตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้ (Greater
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดย
การนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities
Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ ไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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“Non-retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม
credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category
& obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“organized market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับตราสารนั้น

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“PF”

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้จากการ
คานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase
agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็นการประเมินความเสี่ยง
ในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

1.11 ลักษณะกำรเสนอ
ขำย :

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
Association)

“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

เสนอขายในไทย

15

เหตุผล

ปรับปรุง
ข้อมูลตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง
ข้อมูลเดิม
3.4 ประเภทกองทุนตำม ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
กำรลงทุนในต่ำงประเทศ :

แก้ไขเป็น
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มคี วามเสีย่ งต่างประเทศ

กำรกำหนดสัดส่วนกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศ :
ร้อยละสูงสุดในกำรลงทุน
ในต่ำงประเทศ :
3.13.1. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่
หรือกำรหำดอกผลโดยวิธี
อื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้
ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือ
ผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย
(.............................................................)

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหา แก้ไขตำม
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกำศ
ทน.87/2558
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัว่ ไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารหนี้
1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร
1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
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เหตุผล
ปรับปรุง
ข้อมูลตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.2.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้
1.3.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.3.2 อัตราดอกเบี้ย
1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
1.5 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยมื เป็น
ตราสารหนี้
1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได้
1.7 ตราสารกึง่ หนี้กึ่งทุน
ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวม
ได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจาหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุน
รวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการ
ลงทุนในหุ้นดังกล่าว
1.8 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ1.1 -1.7 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
กาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตามหลักวิชาการอัน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์
ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3
2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี
นโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)
สามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund)นั้น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund)นั้น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF
(investing fund) นัน้
3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูก
ลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตาม
กฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)
1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)
1.8 นิติบุคคลที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ ขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันรับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่
ดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ
ที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซงึ่ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้
หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซงึ่ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสาร
หนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
21

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกูย้ ืมเงินในนามของกองทุน
รวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตาม
สมการการ คานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชาระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือ
ตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount
rate))
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน
4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คสู่ ัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็น
จานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า และ
มีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึง่ ได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยง
ของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo
จนถึงวันที่มีการคานวณ
4.5.2 คานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo
ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ ับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถ
บังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สิน
ที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็นการกาหนดขึ้นโดยคานึงถึงปัจจัย
ความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL
โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยมื ผู้ยืมต้องเป็นบุคคล
ดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ ึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์
ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ดาเนินการโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้
ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สิน
ดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็น
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญของ
สัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยข้อกาหนดเกีย่ วกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันใน
ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือ
หลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อา้ งอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์
อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives
ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือ
ผู้ค้า derivatives
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นนิติ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลโดย
หน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ ป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิ
รับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
rule) บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน

เหตุผล

จานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives
สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงานกาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่
จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สานักงานกาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัท
จัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็น
วันหยุดทาการของ บริษัทจัดการให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการ
ถัดไป
5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการ
ทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอ
ได้
3.14. อัตรำส่วนกำรลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ แก้ไขตำม
ประกำศ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ
ทน.87/2558
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
(..................................)

แก้ไขเป็น
อัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญำ (single
entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

หน่วย CIS

ไม่เกิน 10%

3

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดาเนินงาน
ของกองทุน)
4

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

4.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่ง (1) 20% หรือ
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม (2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
benchmark + 5%
พาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รบั
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
4.2 เสนอขายในประเทศไทย
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4.3 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
organized market หรือเทียบเท่า
5

ทรัพย์สินดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

5.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ (1) 15% หรือ
5.1.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
5.1.2 มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade
5.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)
5.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
ของ organized market
หรือเทียบเท่า
5.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit
rating อยู่ระดับ investment
grade
5.2.1 reverse repo
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(2) น้าหนักของทรัพย์สินใน benchmark +
5%

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

5.2.2 OTC derivatives

6

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ
1 – ข้อ 5 (SIP)

ไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคูส่ ัญญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ - ทุกประเภทรวมกันไม่
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย บัญชี (หรือในรอบอายุ
หรือคู่สัญญา ดังนี้
กองทุนสาหรับกองทุนที่
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น มีอายุโครงการ <1 ปี)
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั
1.2 ธนาคารพาณิชย์
กองทุนที่อายุโครงการ
1.3 บริษัทเงินทุน
หรืออายุสญ
ั ญาคงเหลือ
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
กองทุนที่มีอายุทั้ง
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
(ไม่ ร วมถึ ง เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที่ มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
หรือ securities lending หรือ derivatives)

เหตุผล
โครงการหรือ อายุทั้ง
สัญญา ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี้

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่ กองทุนได้ด าเนิ นการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุ น ของกองทุ น หรื อมี การลงทุ น ใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)

3 reverse repo

ไม่เกิน 25%

4 securities lending

ไม่เกิน 25%

5 ตราสารดังนี้ (total SIP)
ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ
organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน (B/E)
และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
6 derivatives
hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
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ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%

ไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ไม่เกิน 20%

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่ลงทุน
(Concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

อัตรำส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)
หมายเหตุ :
มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้ การค้า รายได้ รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้ างจ่าย
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ ได้ รับความเห็ นชอบจากส านั กงาน โดยต้ องเป็ น
หน่วย CIS ของกองทุ นที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง

ส่วนที่ 5 : กำรดำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุน
ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่
ลงทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่
ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนา
33

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
รายงานไว้ที่บริษัทจัดการ(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดย
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สิน
นั้นขาดคุณสมบัติระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคี ุณสมบัตเิ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัท
จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จดั ส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และ
วันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการสุดท้ายของ
ระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4
ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามประเภททรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3(ข) 90 วันนับแต่วัน
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม
(3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว
บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่มกี ารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามีกรณี
ดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัตใิ ห้
เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่
เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที่มเี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการ
แก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือ
บริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดลุ ยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้อง
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญและต้องส่งรายงานเกีย่ วกับการดาเนินการของ
บริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถ
ดาเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำร
จัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่
ทาให้มกี ารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 2 ใน
ส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้
เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียม
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
มีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไป
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิม่ เติม
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง
คำจำกัดควำม :

ข้อมูลเดิม
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 1, 2

แก้ไขเป็น
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 1, 2

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม
1, 2

“กลุ่มกิจการ”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม

“กองทุนฟื้นฟู”

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

“กองทุนรวมเปิด”

กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตัง้
กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ์”

กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

“กองทุนรวมสึนามิ”

กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ
นาเงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบตั ิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส
จากัด

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.
9/2555 ว่าด้วยการกาหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุน
รวมมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี
ของกองทุน
1

เหตุผล
เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ข้อ 3.6, 3.7
และตำม
ประกำศ ทน.
87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

แก้ไขเป็น

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

“กองทุน AI”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย (Accredited
Investor Mutual Fund)

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม
หรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน FIF”

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign
Investment Fund)

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน
เมื่อสิ้นวันที่คานวณนั้น โดยคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มี
ทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่ง
จัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษทั ที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
2
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษทั ที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย

แก้ไขเป็น
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย (depositary receipt)
หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ
คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่
ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ ครอบงากิจการ

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity
Fund)

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ น
รูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาด
ทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดย
การเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ ีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็ง
กาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตัง้ แต่วันที่ราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงิน
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้องแทนการเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุน
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน
จากัด
3
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม

แก้ไขเป็น
กองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง
เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)

“เงินฝากอิสลาม”

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิม่ เติม
มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื้อรวมผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รบั จาก
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มกี ารคานวณ

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจานวน ณ
เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลาย
ชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ

สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
และจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

5

“ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็น
หุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ
คลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐ
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง
ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาล
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้
ออกหรือผู้ค้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์
ต่างประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขึ้นเพื่อการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์
จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่ง
กาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น
และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

6

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือ
ได้รับการอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

7

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงซึ่งกาหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท้ มี่ ีภาระผูกพันในการชาระหนีต้ ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและ
ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและ
ได้รับการยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
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“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์
ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมใน
ตลาดทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3. foreign REIT
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“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบ
ของดัชนีทมี่ ีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและ
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS
ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน เว้น
แต่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่
5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ ไปยังคู่สัญญาอีก

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้
(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
สาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว
“credit event”

เหตุการณ์ที่เกีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระ
หนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสาร
หรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตรา
สารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสาร
หรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized
exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี าร
ลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น

10

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ัดตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้ (Greater
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดย
การนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities
Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ ไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
“Non-retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม
credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation
category & obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“organized market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับตราสารนั้น

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“PF”

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้จากการ
คานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase
agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็นการประเมินความ
เสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของประเทศ
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

นั้น

3.4 ลักษณะพิเศษ

1.11 ลักษณะกำร
เสนอขำย :

กองทุนรวมที มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
(Specific Fund)

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
Association)

“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

-----

เสนอขายในไทย
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ให้สอดคล้อง
กับประกำศ
ทน.87/2558
ซึ่งไม่มี
specific fund
แล้ว
ปรับปรุง
ข้อมูลตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

3.5 ประเภทกองทุน ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
ตำมกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :

กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสีย่ งทั้งในและต่างประเทศ

กำรกำหนดสัดส่วน
กำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :

กาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

ร้อยละสูงสุดในกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศ
:
3.6.1. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่
จะลงทุนในประเทศ :

50.00 (MMF1), 79.00 (MMF2)

50.00 (MMF1), 79.00 (MMF2)

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย
(.............................................................)

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาด
ทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัว่ ไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารหนี้
1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร
1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
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เหตุผล
ทน. 87/2558
ปรับปรุง
ข้อมูลตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558

แก้ไขตำม
ประกำศ
ทน.87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน
1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
1.5 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยมื เป็น
ตราสารหนี้
1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกี ารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้
1.7 ตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุน
ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุนเป็นหุน้ โดยกองทุนรวม
ได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจาหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุน
รวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการ
ลงทุนในหุ้นดังกล่าว
1.8 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ1.1 -1.7 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

17

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยนมือ
แต่กองทุนได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3
2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี
นโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)
18
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
สามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund)นั้น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund)
นั้น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (investing fund) นั้น
3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูก
ลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้
ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)
1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)
1.8 นิติบุคคลที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันรับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้
หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซงึ่ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสาร
หนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่นา่ เชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย
ตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของ
กองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตาม
สมการการ คานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชาระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นค่าซื้อหลักทรัพย์
หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount
rate))
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน
4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คสู่ ัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน
4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)
เป็นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความ
เสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการตาม 4.4.2
ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo
จนถึงวันทีม่ ีการคานวณ
4.5.2 คานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo
ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ ับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถ
บังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือ
ทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็นการกาหนดขึ้นโดยคานึงถึงปัจจัย
ความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL
โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยมื ผู้ยืมต้องเป็นบุคคล
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอืน่ ตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ ึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ดาเนินการโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้
ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน
ทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็น
ผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญของ
สัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยข้อกาหนดเกีย่ วกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันใน
ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
26

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ
derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives
หรือผู้ค้า derivatives
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นนิติ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลโดย
หน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ ป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
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สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิ
รับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover
rule) บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives
สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สิน
ที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัท
จัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็น
วันหยุดทาการของ บริษัทจัดการให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการ
ถัดไป
5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัท
จัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้อง
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ขอได้

3.6.2. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่
จะลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้อง
เสนอขายหรือเป็นการทาสัญญาในประเทศทีม่ ีหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ ป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัททีจ่ ัดตัง้
และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS) เป็นต้น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ
1.2.1 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
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1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน
1.4 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ต่างประเทศ ทีม่ ีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้
1.5 ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน
1.6 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ1.1-1.5 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยนมือ
แต่กองทุนได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3
2. เป็นหน่วยชองกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เป็นดังนี้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
กากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.2 CIS Operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับ
ดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
3. ประเทศที่กากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครอง
ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สานักงานกาหนด
4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมี
การจากัดการกูย้ ืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจาเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการ
ชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึง่ เป็นกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม (investing
Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน > 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing Fund)
นั้น
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4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (Investing fund) นั้น
5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS
ต่างประเทศซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับ
กองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีวามจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ
ต้องจัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจาเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกีย่ วข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
ของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือ
หลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อา้ งอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน
หรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของสินค้า
ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือ
หลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 ได้ระบุเกีย่ วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ
ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives
หรือผู้ค้า derivatives
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นนิติ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลโดย
หน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ ป็นสมาชิกสามัญของ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิ
รับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน
(cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวน
ที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้
ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงานกาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สิน
ที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัท
จัดการ ทราบทุกวันที่ 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็น
วันหยุดทาการของบริษัทจัดการ ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการ
ถัดไป
5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัท
จัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้อง
ขอได้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง
3.7. อัตรำส่วนกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อืน่
เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม :

ข้อมูลเดิม
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
(..................................)

แก้ไขเป็น
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญำ
(single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2
อันดับแรกขึ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade แต่ต่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS

ไม่เกิน 10%

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
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(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช้ credit rating
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ดาเนินงานของกองทุน)
5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

เหตุผล
แบบ national scale)

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง (1) 20% หรือ
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม (2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
Benchmark + 5%
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เสนอขายในประเทศไทย
5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
organized market หรือเทียบเท่า
6

ทรัพย์สินดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็น
การลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
6.1.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ
ภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
โดยเลือกใช้ Credit rating
6.1.2 มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade แบบ national scale) หรือ
6.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
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(2) น้าหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)
6.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
ของ organized market
หรือเทียบเท่า
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit
rating อยู่ระดับ investment
grade
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC derivatives
7

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ
1 – ข้อ 6 (SIP)

ไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว
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อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
group limit ของคู่สัญญา

ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ - ทุกประเภทรวมกันไม่
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย บัญชี (หรือในรอบอายุ
หรือคู่สัญญา ดังนี้
กองทุนสาหรับกองทุนที่
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น มีอายุโครงการ <1 ปี)
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั
1.2 ธนาคารพาณิชย์
กองทุนที่อายุโครงการ
1.3 บริษัทเงินทุน
หรืออายุสญ
ั ญาคงเหลือ
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
กองทุนที่มีอายุทั้ง
(ไม่ ร วมถึ ง เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที่ มี โครงการหรือ อายุทั้ง
วัตถุ ประสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่ สัญญา ≥ 1 ปี
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่ กองทุนได้ด าเนิ นการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
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2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุ น ของกองทุ น หรื อมี การลงทุ น ใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3 reverse repo

ไม่เกิน 25%

4 securities lending

ไม่เกิน 25%

5 ตราสารดังนี้ (total SIP)
ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ
organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน (B/E)
และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
6 derivatives
hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%

ไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ไม่เกิน 20%

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ)
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อัตรำส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)
หมายเหตุ :
มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้ การค้า รายได้ รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้ างจ่าย
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และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น
2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ ได้ รับความเห็ นชอบจากส านั กงาน โดยต้ องเป็ น
หน่วย CIS ของกองทุ นที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง

ส่วนที่ 5 : กำรดำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุน
ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่
ลงทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและ
วันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้ ขาดคุณสมบัติ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคี ุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัท
จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้
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จัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน
และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการสุดท้าย
ของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4
ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว
บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่มกี ารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนั้น
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3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่
เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที่มเี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้อง
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญและต้องส่งรายงานเกีย่ วกับการดาเนินการ
ของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
สามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผล
ที่ทาให้มกี ารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

3.8 กลยุทธ์กำร
บริหำรจัดกำร
กองทุน
(Management Style)
:

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 2 ใน
ส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเติม
มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
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ปรับปรุง
ข้อมูลตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง
3.10 ลักษณะกำร
จ่ำยผลตอบแทนของ
กองทุน :

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ :กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง
คำจำกัดควำม :

ข้อมูลเดิม
แก้ไขเป็น
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (…. )
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุน
เพื่อการเลี้ยงชีพ
“กลุม่ กิจการ”
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส
สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม
จากัด
“กองทุนฟื้นฟู”
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศ
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
ไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
“กองทุนรวมเปิด”
กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
“กองทุนรวม
กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
พันธบัตรเอเชีย”
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
ทีบ่ ริษัทจัดการมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน
โครงการจัดตัง้ กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)
วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
วันทาการขาย หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
วันทาการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
“กองทุนรวมสึนามิ”
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนา
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
เงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
หลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรง
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
จากธรณีพิบตั ิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
สัง่ ซื้อ หมายถึง สัง่ ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลัง
2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้
จากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
“กองทุน AI”
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย (Accredited
ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
1
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ :กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
ผู้สงั่ ซื้อ หมายถึง ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื่อสิน้ วันทีค่ านวณนั้น โดยคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้คานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิง้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษทั ที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัทขึน้ ทะเบียน หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย (depositary receipt)

แก้ไขเป็น
Investor Mutual Fund)

2

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน FIF”

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign
Investment Fund)

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
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ชื่อโครงการ :กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ ทีอ่ อกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ

แก้ไขเป็น
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่
ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของ
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มรี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึง่ มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด
จานวนหน่วยลงทุน
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตัง้ ขึ้นและถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจากัดนัน้
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จากัด
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ ภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน
3

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดย
การเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ ีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็ง
กาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของ
กองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง
เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ :กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับธุรกิจหลักทรัพย์ทไี่ ด้รับอนุญาต
และจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม

แก้ไขเป็น

4

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจานวน ณ
เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ

“ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น
ได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ :กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ
คลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐ
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน
แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขาย
ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์
จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่ง
กาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
5

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ :กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

6

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ :กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

7

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงซึ่งกาหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท้ มี่ ีภาระผูกพันในการชาระหนีต้ ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและ
ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ :กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
กองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

8

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์
ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมใน
ตลาดทุน
3. foreign REIT

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ :กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS
ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน เว้น
แต่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่
5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ ไปยังคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ :กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้
(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
สาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว
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“credit event”

เหตุการณ์ที่เกีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระ
หนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสาร
หรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized
exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี าร
ลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น

“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ :กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ัดตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้ (Greater
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดย
การนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ :กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“IOSCO”

International Organization of Securities
Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ ไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ :กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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“Non-retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม
credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category
& obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“organized market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับตราสารนั้น

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“PF”

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้จากการ
คานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ :กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase
agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็นการประเมินความเสี่ยง
ในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ :กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง

3.4 ลักษณะพิเศษ

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
Association)
“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

- กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

- กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับนโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ตากว่
่ าร้อยละ 65
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่มี
ปัจจัยพื้นฐานดี และมีอัตราการเจริญเติบโตสูง เว้นแต่ในกรณีทเี่ กิด
เหตุการณ์ดังต่อไปนี้และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
1. กรณีที่ราคาตลาดของหลักทรัพย์เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในช่วง
ใกล้วันสิ้นรอบบัญชี ทาให้ไม่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ทนั

รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับนโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ตากว่
่ าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่มี
ปัจจัยพื้นฐานดี และมีอัตราการเจริญเติบโตสูง เว้นแต่ในกรณีทเี่ กิด
เหตุการณ์ดังต่อไปนี้และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
1. กรณีที่ราคาตลาดของหลักทรัพย์เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในช่วง
ใกล้วันสิ้นรอบบัญชี ทาให้ไม่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ทนั
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ให้สอดคล้อง
กับประกำศ
ทน.87/2558
ซึง่ กองทุน
ตรำสำรทุน
ต้องมี net
exposure ใน
ตรำสำรทุน
โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชี
> 80% ของ
NAV
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ชื่อโครงการ :กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง

3.6.1. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่
จะลงทุนในประเทศ :

ข้อมูลเดิม
2. กรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินหรือมีปัจจัยใน
ประเทศหรือนอกประเทศ ทาให้ไม่สามารถลงทุนได้ตามสัดส่วน ที่กาหนด
ส่วนที่เหลือจะลงทุนใน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตลอดจน
หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Derivative) และตราสารหนี้ ที่มลี ักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note)
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย
(.............................................................)

แก้ไขเป็น
เหตุผล
2. กรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินหรือมีปัจจัยใน
ประเทศหรือนอกประเทศ ทาให้ไม่สามารถลงทุนได้ตามสัดส่วน ที่กาหนด
ส่วนที่เหลือจะลงทุนใน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตลอดจน
หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Derivative) และตราสารหนี้ ที่มลี ักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note)
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ แก้ไขตำม
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ประกำศ
ทน.87/2558
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาด
ทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัว่ ไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารทุน
1.2.1 หุ้น
1.2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.2.3 TSR
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.2.4 ใบแสดงสิทธิในผละประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share
warrants
1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มลี ักษณะทานองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 –
1.2.4 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 ตราสารหนี้
1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร
1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.3.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 1.3.6 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
1.5 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกี ารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้
1.7 หน่วย property
1.8 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (DW)
1.9 ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน
17
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
รวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจาหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่
กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัท
จัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว
1.10 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.9 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property
กรณีเป็นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3
2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี
นโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)
สามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing
fund) นั้น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (investing fund) นั้น
3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง
ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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แก้ไขเป็น
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้
ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)
1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)
1.8 นิติบุคคลที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
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แก้ไขเป็น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันรับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้
หรือทีม่ ีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซงึ่ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสาร
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
หนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่นา่ เชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย
ตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม
ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไป
ตามสมการการ คานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชาระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นค่าซื้อหลักทรัพย์
หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 +
discount rate))
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน
4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คสู่ ัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน
4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)
เป็นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัย
ความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการตาม
4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo
จนถึงวันที่มีการคานวณ
4.5.2 คานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo
ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ ับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถ
บังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือ
ทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4.6 discount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็นการกาหนดขึ้นโดยคานึงถึง
ปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ
SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้อง
เป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังนี้
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ ึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ดาเนินการโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน
ทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญ
ของสัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
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หัวข้อ / เรื่อง

3.7. อัตรำส่วนกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม :

ข้อมูลเดิม

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
(..................................)

แก้ไขเป็น
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

เหตุผล

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น แก้ไขตำม
ประกำศ
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
ทน.87/2558
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญำ
(single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2
อันดับแรกขึ้นไป
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2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade แต่ต่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS

ไม่เกิน 10%

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ดาเนินงานของกองทุน)
5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง (1) 20% หรือ
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม (2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
Benchmark + 5%
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เสนอขายในประเทศไทย
5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
organized market หรือเทียบเท่า
6
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ทรัพย์สินดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขาย (1) 15% หรือ
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ (2) น้าหนักของทรัพย์สินใน
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง
benchmark + 5%
ตราสารทุนทีผ่ ู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน
SET)

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของ
บริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพย์ สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป
ของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทา
ให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อ
ขายใน SET)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1
6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ
investment grade
6.5 หน่วยproperty ดังนี้
6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อ
ขายใน SET)
6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายตาม 6.5.1
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6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit
rating อยู่ระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
7

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ
1 – ข้อ 6 (SIP)

ไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
group limit ของคู่สัญญา

ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ - ทุกประเภทรวมกันไม่
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย บัญชี (หรือในรอบอายุ
หรือคู่สัญญา ดังนี้
กองทุนสาหรับกองทุนที่
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น มีอายุโครงการ <1 ปี)
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- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ
1.3 บริษัทเงินทุน
หรืออายุสญ
ั ญาคงเหลือ
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
กองทุนที่มีอายุทั้ง
(ไม่ ร วมถึ ง เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที่ มี โครงการหรือ อายุทั้ง
วัตถุ ประสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่ สัญญา ≥ 1 ปี
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
หรือ securities lending หรือ derivatives)
1.2 ธนาคารพาณิชย์

2 ทรัพย์สินดังนี้

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่ กองทุนได้ด าเนิ นการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุ น ของกองทุ น หรื อมี การลงทุ น ใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)

3 reverse repo

ไม่เกิน 25%

4 securities lending

ไม่เกิน 25%

5 ตราสารดังนี้ (total SIP)
5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET
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ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%
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5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET
5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET
5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลก
เงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
6 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

ไม่เกิน 20%

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 หุ้นของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

อัตรำส่วน
กรณี ที่ เป็ นการลงทุ นของ MF (ที่ มิ ใช่ กองทุ นรวม
วายุ ภั กษ์)ทุ กกองทุ นรวมกันภายใต้ การจั ดการของ
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน
< 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ)
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ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)
หมายเหตุ :
มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้ การค้า รายได้ รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้ างจ่าย
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ ได้ รับความเห็ นชอบจากส านั กงาน โดยต้ องเป็ น
หน่วย CIS ของกองทุ นที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง
4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน
infra ที่ออกหน่วยนั้น

ส่วนที่ 5 : กำรดำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุน
ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่
ลงทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและ
วันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้ ขาดคุณสมบัติ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคี ุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัท
จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
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รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดงั กล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน
และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการสุดท้าย
ของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ
4 ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว
บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่มกี ารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนั้น
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3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
4. ในกรณีที่มเี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิ ดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของบริษัทจัดการในเรือ่ งดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่
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ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ
2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเติม
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หัวข้อ / เรื่อง
คำจำกัดควำม :

ข้อมูลเดิม
แก้ไขเป็น
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกาไรปันผล
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกาไรปันผล (…. )
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสกาไรปันผล
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส
“กลุม่ กิจการ”
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
จากัด
สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน
“กองทุนฟื้นฟู”
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ไทย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
“กองทุนรวมเปิด”
กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
“กองทุนรวม
กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ทีบ่ ริษัทจัดการมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน
พันธบัตรเอเชีย”
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน
โครงการจัดตัง้ กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)
วันทาการขาย หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันทาการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
“กองทุนรวมสึนามิ”
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนา
เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
เงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
หลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรง
สัง่ ซื้อ หมายถึง สัง่ ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลัง
จากธรณีพิบตั ิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
จากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้
ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
“กองทุน AI”
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย (Accredited
ผู้สงั่ ซื้อ หมายถึง ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุน
1
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื่อสิน้ วันทีค่ านวณนั้น โดยคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้คานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิง้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษทั ที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัทขึน้ ทะเบียน หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเี่ กิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย (depositary receipt)
หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ ทีอ่ อกโดย

แก้ไขเป็น
Investor Mutual Fund)

2

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน FIF”

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign
Investment Fund)

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ

แก้ไขเป็น
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่
ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของ
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มรี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึง่ มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด
จานวนหน่วยลงทุน
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตัง้ ขึ้นและถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจากัดนัน้
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จากัด
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ ภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับธุรกิจหลักทรัพย์ทไี่ ด้รับอนุญาต
3

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดย
การเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ ีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็ง
กาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของ
กองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง
เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
และจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม

แก้ไขเป็น

4

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจานวน ณ
เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ

“ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น
ได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ
คลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐ
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน
แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขาย
ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์
จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่ง
กาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
5

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

6

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

7

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงซึ่งกาหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท้ มี่ ีภาระผูกพันในการชาระหนีต้ ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและ
ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
กองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

8

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์
ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมใน
ตลาดทุน
3. foreign REIT

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

9

“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS
ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน เว้น
แต่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่
5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ ไปยังคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้
(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
สาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว
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“credit event”

เหตุการณ์ที่เกีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระ
หนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสาร
หรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized
exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี าร
ลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น

“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ัดตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้ (Greater
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดย
การนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“IOSCO”

International Organization of Securities
Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ ไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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“Non-retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม
credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category
& obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“organized market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับตราสารนั้น

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“PF”

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้จากการ
คานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase
agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็นการประเมินความเสี่ยง
ในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

3.4 ลักษณะพิเศษ

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
Association)
“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

-----

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับนโยบายการลงทุน
บริษัทจัดการจะนาเงินลงทุนทีระดมได้ไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสาร
แห่งทุน และ/หรือหน่วยลงทุน หรือใบสาคัญแสดงสิทธิจะซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่ในกรณีทเี่ กิด
เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นดังกล่าว
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
1. กรณีทรี่ าคาตลาดของหลักทรัพย์เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในช่วง
ใกล้วันสิ้นรอบบัญชีทาให้ไม่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ทัน

รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับนโยบายการลงทุน
บริษัทจัดการจะนาเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน และ/
หรือหน่วยลงทุน หรือใบสาคัญแสดงสิทธิจะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสาร
แห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนเว้นแต่ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ … (…)
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เหตุผล

ให้สอดคล้อง
กับประกำศ
ทน.87/2558
ซึ่งไม่มี
specific fund
แล้ว และ
กองทุน
ตรำสำรทุน
ต้องมี net
exposure ใน
ตรำสำรทุน
โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชี
> 80% ของ

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

3.6.1. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่
จะลงทุนในประเทศ :

ข้อมูลเดิม
2. กรณีทเี่ กิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินหรือมีปัจจัยใน
ประเทศหรือนอกประเทศ ทาให้ไม่สามารถลงทุนได้ตามสัดส่วนทีก่ าหนด

แก้ไขเป็น

เงินลงทุนส่วนทีเ่ หลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึง่ หนี้ กึง่ ทุน
เงินฝาก และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานประกาศกาหนด
ทัง้ นี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Derivative) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ทมี่ ี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย
(.............................................................)

เหตุผล
NAV

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ แก้ไขตำม
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ประกำศ
ทน.87/2558
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาด
ทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัว่ ไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารทุน
1.2.1 หุ้น
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.2.3 TSR
1.2.4 ใบแสดงสิทธิในผละประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share
warrants
1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มลี ักษณะทานองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 –
1.2.4 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 ตราสารหนี้
1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.3.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 1.3.6 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้
1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.4.3 อัตราดอกเบี้ย
1.4.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.4.6 ทองคา
1.4.7 น้ามันดิบ
1.4.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปร
ตาม 1.4.1 – 1.4.7 หรือ 1.4.10
1.4.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.8
1.4.10 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนด
1.5 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
1.6 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
1.7 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกี ารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้
1.8 หน่วย property
1.9 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (DW)
1.10 ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน
รวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจาหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่
กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัท
จัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว
1.11 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.10 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property
กรณีเป็นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3
2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี
นโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)
สามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing
fund) นั้น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (investing fund) นั้น
3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง
ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้
ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)
1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)
1.8 นิติบุคคลที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันรับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้
หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซงึ่ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสาร
หนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่นา่ เชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย
ตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม
ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไป
ตามสมการการ คานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชาระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นค่าซื้อหลักทรัพย์
หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 +
discount rate))
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน
4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คสู่ ัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน
4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)
เป็นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัย
ความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการตาม
4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo
จนถึงวันที่มีการคานวณ
4.5.2 คานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo
ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ ับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถ
บังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือ
ทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็นการกาหนดขึ้นโดยคานึงถึง
ปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ
SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้อง
เป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
25

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ ึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ดาเนินการโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้
ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน
ทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญ
ของสัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

27

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี
underlying อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.3 อัตราดอกเบีย้
1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.6 ทองคา
1.7 น้ามันดิบ
1.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.11.7 หรือ 1.10
1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.8
1.10 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนด
ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัว
แปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้อง
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ
derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี
ลักษณะดังนี้
3.1 เป็นดัชนีที่มีการกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูล
ของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้
เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ ีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีทมี่ ีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังนี้
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีนาหนั
้ ก < 20% ของน้าหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึง่ มีน้าหนัก < 35% ของน้าหนักทั้งหมด ใน
กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราที่
กาหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนา
องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือ
เป็นดัชนีราคาทองคาหรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงือ่ นไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนใน
ตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ ีความน่าเชื่อถือและทาหน้าที่ได้อย่าง
อิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.
บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อที่มีการเสนอ
ข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณจากตัวแปร
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
อย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price)
ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คานวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึง่
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิง
จากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณ
จากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้วา่ วิธกี ารคานวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover
rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives
สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่
สานักงานกาหนด
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้
บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของ บริษัทจัดการให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยสาคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives
ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ
เทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึง่ อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซอื้ ประกันความเสีย่ ง
ด้านเครดิตทีเ่ กี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน
ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพัน
ที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซือ้ ประกันความเสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit
event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมี
เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึ่งกาหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าทีช่ าระหนีเ้ มื่อเกิด credit event
ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ ในกลุ่ม obligation
ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ
กาหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงของสินทรัพย์อา้ งอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจาก
สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนใน
อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่
ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบ
กาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่ มีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วย
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น

เหตุผล

7.3.2 ไม่มีข้อกาหนดที่ทาให้สิทธิที่กาหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
3.7. อัตรำส่วนกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
(..................................)

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น แก้ไขตำม
ประกำศ
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
ทน.87/2558
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญำ
(single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2
อันดับแรกขึ้นไป

3
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2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade แต่ต่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

หน่วย CIS

ไม่เกิน 10%

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

เหตุผล
ไม่เกิน 20%

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ดาเนินงานของกองทุน)
5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง (1) 20% หรือ
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม (2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
Benchmark + 5%
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เสนอขายในประเทศไทย
5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
organized market หรือเทียบเท่า
6
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ทรัพย์สินดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขาย (1) 15% หรือ
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ (2) น้าหนักของทรัพย์สินใน
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง
benchmark + 5%
ตราสารทุนทีผ่ ู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน
SET)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของ
บริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพย์ สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป
ของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทา
ให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อ
ขายใน SET)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1
6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ
investment grade
6.5 หน่วยproperty ดังนี้
6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อ
ขายใน SET)
6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

ซื้อขายตาม 6.5.1
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit
rating อยู่ระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
7

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ
1 – ข้อ 6 (SIP)

ไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
group limit ของคู่สัญญา

ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ - ทุกประเภทรวมกันไม่
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย บัญชี (หรือในรอบอายุ
หรือคู่สัญญา ดังนี้
กองทุนสาหรับกองทุนที่
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

มีอายุโครงการ <1 ปี)
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั
1.2 ธนาคารพาณิชย์
กองทุนที่อายุโครงการ
1.3 บริษัทเงินทุน
หรืออายุสญ
ั ญาคงเหลือ
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
กองทุนที่มีอายุทั้ง
(ไม่ ร วมถึ ง เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที่ มี โครงการหรือ อายุทั้ง
วัตถุ ประสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่ สัญญา ≥ 1 ปี
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
หรือ securities lending หรือ derivatives)
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

2 ทรัพย์สินดังนี้

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่ กองทุนได้ด าเนิ นการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุ น ของกองทุ น หรื อมี การลงทุ น ใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)

3 reverse repo

ไม่เกิน 25%

4 securities lending

ไม่เกิน 25%

5 ตราสารดังนี้ (total SIP)
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ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET
5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET
5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET
5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลก
เงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
6 derivatives
6.1 hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
6.2 non – hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives
ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง

ไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
Global
exposure
limit

OTC
derivatives
limit

กรณีกองทุน ไม่เกิน 25%
ไม่มีการ
ของ NAV
ลงทุนแบบ
ซับซ้อน
จากัด net
exposure
ที่เกิดจาก
การลงทุนใน
derivatives
โดยต้องไม่
เกิน 100%
ของ NAV
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

ไม่เกิน 20%

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 หุ้นของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

อัตรำส่วน
กรณี ที่ เป็ นการลงทุ นของ MF (ที่ มิ ใช่ กองทุ นรวม
วายุ ภั กษ์)ทุ กกองทุ นรวมกันภายใต้ การจั ดการของ
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน
< 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)
หมายเหตุ :
มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้ การค้า รายได้ รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้ างจ่าย
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ ได้ รับความเห็ นชอบจากส านั กงาน โดยต้ องเป็ น
หน่วย CIS ของกองทุ นที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง
4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน
infra ที่ออกหน่วยนั้น
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 5 : กำรดำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุน
ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่
ลงทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและ
วันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้ ขาดคุณสมบัติ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคี ุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัท
จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดงั กล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน
และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการสุดท้าย
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ
4 ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่า
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว
บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่มกี ารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4. ในกรณีที่มเี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิ ดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของบริษัทจัดการในเรือ่ งดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ
2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเติม
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง
คำจำกัดควำม :

ข้อมูลเดิม
แก้ไขเป็น
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกาไร
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกาไร (…. )
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว
ทวีกาไร
“กลุม่ กิจการ”
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส
สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม
จากัด
“กองทุนฟื้นฟู”
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศ
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
ไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
“กองทุนรวมเปิด”
กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
“กองทุนรวม
กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
พันธบัตรเอเชีย”
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
ทีบ่ ริษัทจัดการมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน
โครงการจัดตัง้ กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)
วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
วันทาการขาย หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
วันทาการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
“กองทุนรวมสึนามิ”
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนา
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
เงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
หลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรง
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
จากธรณีพิบตั ิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
สัง่ ซื้อ หมายถึง สัง่ ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลัง
2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้
จากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
“กองทุน AI”
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย (Accredited
ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
1

เหตุผล
เพื่อให้
สอดคล้องกับ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
ผู้สงั่ ซื้อ หมายถึง ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื่อสิน้ วันทีค่ านวณนั้น โดยคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้คานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิง้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษทั ที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัทขึน้ ทะเบียน หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย (depositary receipt)

แก้ไขเป็น
Investor Mutual Fund)

2

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน FIF”

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign
Investment Fund)

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ ทีอ่ อกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ

แก้ไขเป็น
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่
ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของ
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มรี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึง่ มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด
จานวนหน่วยลงทุน
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตัง้ ขึ้นและถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจากัดนัน้
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จากัด
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ ภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน
3

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดย
การเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ ีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็ง
กาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของ
กองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง
เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับธุรกิจหลักทรัพย์ทไี่ ด้รับอนุญาต
และจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม

แก้ไขเป็น

4

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจานวน ณ
เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ

“ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น
ได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ
คลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐ
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน
แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขาย
ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์
จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่ง
กาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
5

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

6

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

7

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงซึ่งกาหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท้ มี่ ีภาระผูกพันในการชาระหนีต้ ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและ
ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
กองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

8

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์
ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมใน
ตลาดทุน
3. foreign REIT

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

9

“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS
ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน เว้น
แต่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่
5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ ไปยังคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้
(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
สาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

10

“credit event”

เหตุการณ์ที่เกีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระ
หนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสาร
หรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized
exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี าร
ลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น

“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ัดตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้ (Greater
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดย
การนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“IOSCO”

International Organization of Securities
Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ ไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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“Non-retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม
credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category
& obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“organized market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับตราสารนั้น

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“PF”

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้จากการ
คานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase
agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็นการประเมินความเสี่ยง
ในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

3.6.1. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่
จะลงทุนในประเทศ :

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
Association)

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย
(.............................................................)

“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

เหตุผล

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ แก้ไขตำม
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ประกำศ
ทน.87/2558
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาด
ทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัว่ ไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารทุน
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.2.1 หุ้น
1.2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.2.3 TSR
1.2.4 ใบแสดงสิทธิในผละประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share
warrants
1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มลี ักษณะทานองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 –
1.2.4 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 ตราสารหนี้
1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.3.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มลี ักษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 1.3.6 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้
1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.4.3 อัตราดอกเบี้ย
1.4.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
16

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.4.6 ทองคา
1.4.7 น้ามันดิบ
1.4.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปร
ตาม 1.4.1 – 1.4.7 หรือ 1.4.10
1.4.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.8
1.4.10 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนด
1.5 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
1.6 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
1.7 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกี ารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้
1.8 หน่วย property
1.9 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (DW)
1.10 ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน
รวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจาหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่
กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัท
จัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว
1.11 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.10 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property
กรณีเป็นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3
2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี
นโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
สามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing
fund) นั้น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (investing fund) นั้น
3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง
ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้
ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)
1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)
1.8 นิติบุคคลที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันรับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้
หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซงึ่ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสาร
หนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่นา่ เชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย
ตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม
ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไป
ตามสมการการ คานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชาระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นค่าซื้อหลักทรัพย์
หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 +
discount rate))
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน
4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คสู่ ัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน
4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)
เป็นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัย
ความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการตาม
4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo
จนถึงวันที่มีการคานวณ
4.5.2 คานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo
ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ ับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถ
บังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือ
ทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็นการกาหนดขึ้นโดยคานึงถึง
ปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้อง
เป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมาย
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ ึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ดาเนินการโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้
ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน
ทรัพย์สินดังนี้
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญ
ของสัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี
underlying อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
26

เหตุผล
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.3 อัตราดอกเบีย้
1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.6 ทองคา
1.7 น้ามันดิบ
1.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.11.7 หรือ 1.10
1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.8
1.10 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนด
ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นทีไ่ ม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัว
แปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้อง
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ
derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี
ลักษณะดังนี้
3.1 เป็นดัชนีที่มีการกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูล
ของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้
เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ ีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีทมี่ ีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีนาหนั
้ ก < 20% ของน้าหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึง่ มีน้าหนัก < 35% ของน้าหนักทั้งหมด ใน
กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราที่
กาหนดใน 3.2.1.1
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนา
องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือ
เป็นดัชนีราคาทองคาหรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงือ่ นไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนใน
ตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ ีความน่าเชื่อถือและทาหน้าที่ได้อย่าง
อิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.
บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อที่มีการเสนอ
ข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณจากตัวแปร
อย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price)
ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คานวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึง่
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิง
จากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณ
จากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้วา่ วิธกี ารคานวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover
rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives
สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่
สานักงานกาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของ บริษัทจัดการให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยสาคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives
ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ
เทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึง่ อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซอื้ ประกันความเสีย่ ง
ด้านเครดิตทีเ่ กี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน
ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพัน
ที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซือ้ ประกันความเสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ
มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit
event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมี
เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึ่งกาหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าทีช่ าระหนีเ้ มื่อเกิด credit event
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ ในกลุ่ม obligation
ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ
กาหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงของสินทรัพย์อา้ งอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจาก
สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนใน
อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่
ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบ
กาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่ มีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีข้อกาหนดที่ทาให้สิทธิที่กาหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

3.7. อัตรำส่วนกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม :

ข้อมูลเดิม

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
(..................................)

แก้ไขเป็น
7.3.3 ไม่มีข้อกาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

เหตุผล

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น แก้ไขตำม
ประกำศ
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
ทน.87/2558
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญำ
(single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2
อันดับแรกขึ้นไป
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2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade แต่ต่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS

ไม่เกิน 10%

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ดาเนินงานของกองทุน)
5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง (1) 20% หรือ
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม (2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
Benchmark + 5%
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เสนอขายในประเทศไทย
5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
organized market หรือเทียบเท่า
6

34

ทรัพย์สินดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขาย (1) 15% หรือ
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ (2) น้าหนักของทรัพย์สินใน
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง
benchmark + 5%
ตราสารทุนทีผ่ ู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน
SET)

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของ
บริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพย์ สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป
ของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทา
ให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อ
ขายใน SET)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1
6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ
investment grade
6.5 หน่วยproperty ดังนี้
6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อ
ขายใน SET)
6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายตาม 6.5.1
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit
rating อยู่ระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
7

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ
1 – ข้อ 6 (SIP)

ไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
group limit ของคู่สัญญา

ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ - ทุกประเภทรวมกันไม่
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย บัญชี (หรือในรอบอายุ
หรือคู่สัญญา ดังนี้
กองทุนสาหรับกองทุนที่
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น มีอายุโครงการ <1 ปี)
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เหตุผล

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ
1.3 บริษัทเงินทุน
หรืออายุสญ
ั ญาคงเหลือ
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
กองทุนที่มีอายุทั้ง
(ไม่ ร วมถึ ง เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที่ มี โครงการหรือ อายุทั้ง
วัตถุ ประสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่ สัญญา ≥ 1 ปี
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
หรือ securities lending หรือ derivatives)
1.2 ธนาคารพาณิชย์

2 ทรัพย์สินดังนี้

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่ กองทุนได้ด าเนิ นการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุ น ของกองทุ น หรื อมี การลงทุ น ใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)

3 reverse repo

ไม่เกิน 25%

4 securities lending

ไม่เกิน 25%

5 ตราสารดังนี้ (total SIP)
5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET
5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET
5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลก
เงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
6 derivatives
6.1 hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
6.2 non – hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives
ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง

ไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
Global
exposure
limit

OTC
derivatives
limit

กรณีกองทุน ไม่เกิน 25%
ไม่มีการ
ของ NAV
ลงทุนแบบ
ซับซ้อน
จากัด net
exposure
ที่เกิดจาก
การลงทุนใน
derivatives
โดยต้องไม่
เกิน 100%
ของ NAV
7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
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ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 หุ้นของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

อัตรำส่วน
กรณี ที่ เป็ นการลงทุ นของ MF (ที่ มิ ใช่ กองทุ นรวม
วายุ ภั กษ์)ทุ กกองทุ นรวมกันภายใต้ การจั ดการของ
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน
< 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)
หมายเหตุ :
มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้ การค้า รายได้ รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้ างจ่าย
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ ได้ รับความเห็ นชอบจากส านั กงาน โดยต้ องเป็ น
หน่วย CIS ของกองทุ นที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง
4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน
infra ที่ออกหน่วยนั้น
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 5 : กำรดำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุน
ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่
ลงทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและ
วันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้ ขาดคุณสมบัติ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคี ุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัท
จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดงั กล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน
และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการสุดท้าย
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ
4 ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่า
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว
บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่มกี ารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4. ในกรณีที่มเี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิ ดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของบริษัทจัดการในเรือ่ งดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ
2 ในส่วนนี้
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเติม
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หัวข้อ / เรื่อง
คำจำกัดควำม :

ข้อมูลเดิม
แก้ไขเป็น
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว (…. )
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส
“กลุม่ กิจการ”
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
จากัด
สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน
“กองทุนฟื้นฟู”
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ไทย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
“กองทุนรวมเปิด”
กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
“กองทุนรวม
กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ทีบ่ ริษัทจัดการมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน
พันธบัตรเอเชีย”
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน
โครงการจัดตัง้ กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)
วันทาการขาย หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันทาการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
“กองทุนรวมสึนามิ”
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนา
เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
เงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
หลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรง
สัง่ ซื้อ หมายถึง สัง่ ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลัง
จากธรณีพิบตั ิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
จากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้
ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
“กองทุน AI”
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย (Accredited
ผู้สงั่ ซื้อ หมายถึง ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุน
1
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื่อสิน้ วันทีค่ านวณนั้น โดยคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้คานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิง้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษทั ที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัทขึน้ ทะเบียน หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย (depositary receipt)
หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ ทีอ่ อกโดย

แก้ไขเป็น
Investor Mutual Fund)

2

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน FIF”

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign
Investment Fund)

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ
คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่
ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของ
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มรี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึง่ มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด
จานวนหน่วยลงทุน
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตัง้ ขึ้นและถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจากัดนัน้
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จากัด
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ ภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับธุรกิจหลักทรัพย์ทไี่ ด้รับอนุญาต
และจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์

แก้ไขเป็น
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด
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“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดย
การเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ ีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็ง
กาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของ
กองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง
เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
เพือ่ ทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม

แก้ไขเป็น
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“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจานวน ณ
เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ

“ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น
ได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ
คลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐ
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน
แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขาย
ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์
จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่ง
กาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
5

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น
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“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด
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“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงซึ่งกาหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท้ มี่ ีภาระผูกพันในการชาระหนีต้ ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและ
ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
กองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
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“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์
ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมใน
ตลาดทุน
3. foreign REIT

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

9

“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS
ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน เว้น
แต่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่
5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ ไปยังคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้
(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
สาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว
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“credit event”

เหตุการณ์ที่เกีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระ
หนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสาร
หรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized
exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี าร
ลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น

“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ัดตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้ (Greater
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดย
การนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“IOSCO”

International Organization of Securities
Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ ไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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“Non-retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม
credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category
& obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“organized market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับตราสารนั้น

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“PF”

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้จากการ
คานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase
agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็นการประเมินความเสี่ยง
ในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

3.6.1. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่
จะลงทุนในประเทศ :

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
Association)

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย
(.............................................................)

“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

เหตุผล

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ แก้ไขตำม
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ประกำศ
ทน.87/2558
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาด
ทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัว่ ไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารทุน
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.2.1 หุ้น
1.2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.2.3 TSR
1.2.4 ใบแสดงสิทธิในผละประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share
warrants
1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มลี ักษณะทานองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 –
1.2.4 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 ตราสารหนี้
1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.3.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มลี ักษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 1.3.6 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
1.5 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกี ารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้
1.7 หน่วย property
16
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.8 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (DW)
1.9 ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน
รวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจาหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่
กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัท
จัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว
1.10 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.9 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property
กรณีเป็นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3
2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี
นโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)
สามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing
fund) นั้น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (investing fund) นั้น
3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง
ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้
ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)
1.8 นิติบุคคลที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันรับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซงึ่ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสาร
หนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่นา่ เชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย
ตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม
ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไป
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ตามสมการการ คานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชาระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นค่าซื้อหลักทรัพย์
หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 +
discount rate))
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน
4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คสู่ ัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน
4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)
เป็นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัย
ความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการตาม
4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo
จนถึงวันที่มีการคานวณ
4.5.2 คานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo
ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ ับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถ
บังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือ
ทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็นการกาหนดขึ้นโดยคานึงถึง
ปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ
SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้อง
เป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ ึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ดาเนินการโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้
ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน
ทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

เหตุผล

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญ
ของสัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
3.7. อัตรำส่วนกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
(..................................)

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น แก้ไขตำม
ประกำศ
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
ทน.87/2558
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญำ
(single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2
อันดับแรกขึ้นไป
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade แต่ต่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS

ไม่เกิน 10%

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ดาเนินงานของกองทุน)
5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง (1) 20% หรือ
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม (2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
Benchmark + 5%
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เสนอขายในประเทศไทย
5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
organized market หรือเทียบเท่า
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6

ทรัพย์สินดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขาย (1) 15% หรือ
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ (2) น้าหนักของทรัพย์สินใน
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง
benchmark + 5%
ตราสารทุนทีผ่ ู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน
SET)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของ
บริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพย์ สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป
ของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทา
ให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อ
ขายใน SET)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1
6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ
investment grade
6.5 หน่วยproperty ดังนี้
6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
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ข้อมูลเดิม
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ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อ
ขายใน SET)
6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายตาม 6.5.1
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit
rating อยู่ระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
7

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ
1 – ข้อ 6 (SIP)

ไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
group limit ของคู่สัญญา
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เหตุผล

ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ - ทุกประเภทรวมกันไม่
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย บัญชี (หรือในรอบอายุ
หรือคู่สัญญา ดังนี้
กองทุนสาหรับกองทุนที่
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น มีอายุโครงการ <1 ปี)
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั
1.2 ธนาคารพาณิชย์
กองทุนที่อายุโครงการ
1.3 บริษัทเงินทุน
หรืออายุสญ
ั ญาคงเหลือ
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
กองทุนที่มีอายุทั้ง
(ไม่ ร วมถึ ง เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที่ มี โครงการหรือ อายุทั้ง
วัตถุ ประสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่ สัญญา ≥ 1 ปี
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่ กองทุนได้ด าเนิ นการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
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hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุ น ของกองทุ น หรื อมี การลงทุ น ใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3 reverse repo

ไม่เกิน 25%

4 securities lending

ไม่เกิน 25%

5 ตราสารดังนี้ (total SIP)

ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%

5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET
5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET
5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET
5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลก
เงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
6 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

ไม่เกิน 20%

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 หุ้นของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

อัตรำส่วน
กรณี ที่ เป็ นการลงทุ นของ MF (ที่ มิ ใช่ กองทุ นรวม
วายุ ภั กษ์)ทุ กกองทุ นรวมกันภายใต้ การจั ดการของ
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน
< 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)
หมายเหตุ :
มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้ การค้า รายได้ รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้ างจ่าย
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ ได้ รับความเห็ นชอบจากส านั กงาน โดยต้ องเป็ น
หน่วย CIS ของกองทุ นที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง
4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน
infra ที่ออกหน่วยนั้น

ส่วนที่ 5 : กำรดำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุน
ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่
ลงทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและ
วันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้ ขาดคุณสมบัติ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคี ุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัท
จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดงั กล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน
และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการสุดท้าย
ของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ
4 ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว
บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่มกี ารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที่มเี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิ ดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของบริษัทจัดการในเรือ่ งดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการแทนได้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ
2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเติม
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง
คำจำกัดควำม :

ข้อมูลเดิม
แก้ไขเป็น
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนีเ้ พือ่
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ่ การเลี้ยงชีพ (…. )
การเลี้ยงชีพ
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสม
“กลุม่ กิจการ”
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
ตราสารหนี้เพื่อการเลีย้ งชีพ
สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส
“กองทุนฟื้นฟู”
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
จากัด
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศ
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน
ไทย
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
“กองทุนรวมเปิด”
กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
“กองทุนรวม
กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
พันธบัตรเอเชีย”
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
โครงการจัดตัง้ กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง
ทีบ่ ริษัทจัดการมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)
ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน
วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันทาการขาย หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
“กองทุนรวมสึนามิ”
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนา
วันทาการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
เงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
หลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรง
เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
จากธรณีพิบตั ิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้
สัง่ ซื้อ หมายถึง สัง่ ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลัง
“กองทุน AI”
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย (Accredited
จากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
1

เหตุผล
เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ตำมประกำศ
ทน.87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื้อ หมายถึง ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื่อสิน้ วันทีค่ านวณนั้น โดยคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้คานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิง้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษทั ที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัทขึน้ ทะเบียน หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์

แก้ไขเป็น
Investor Mutual Fund)

2

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน FIF”

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign
Investment Fund)

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
อ้างอิงไทย (depositary receipt)
หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ ทีอ่ อกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ

แก้ไขเป็น
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่
ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของ
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มรี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึง่ มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด
จานวนหน่วยลงทุน
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตัง้ ขึ้นและถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจากัดนัน้
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จากัด
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ ภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
3

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดย
การเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ ีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็ง
กาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของ
กองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง
เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับธุรกิจหลักทรัพย์ทไี่ ด้รับอนุญาต
และจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม

แก้ไขเป็น

4

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจานวน ณ
เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ

“ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น
ได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ
คลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐ
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน
แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขาย
ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์
จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่ง
กาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
5

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

6

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

7

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงซึ่งกาหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท้ มี่ ีภาระผูกพันในการชาระหนีต้ ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและ
ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
กองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

8

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์
ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมใน
ตลาดทุน
3. foreign REIT

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS
ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน เว้น
แต่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่
5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ ไปยังคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้
(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
สาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

10

“credit event”

เหตุการณ์ที่เกีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระ
หนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสาร
หรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized
exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี าร
ลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น

“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ัดตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้ (Greater
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดย
การนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“IOSCO”

International Organization of Securities
Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ ไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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“Non-retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม
credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category
& obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“organized market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับตราสารนั้น

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“PF”

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้จากการ
คานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase
agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็นการประเมินความเสี่ยง
ในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market

เหตุผล
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หัวข้อ / เรื่อง

3.6.1. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่
จะลงทุนในประเทศ :

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
Association)

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย
(.............................................................)

“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

เหตุผล

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ แก้ไขตำม
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ประกำศ
ทน.87/2558
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาด
ทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัว่ ไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารทุน
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.2.1 หุ้น
1.2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.2.3 TSR
1.2.4 ใบแสดงสิทธิในผละประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share
warrants
1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มลี ักษณะทานองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 –
1.2.4 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 ตราสารหนี้
1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร
1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.3.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 1.3.6 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
1.5 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกี ารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้
1.7 หน่วย property
16
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ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.8 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (DW)
1.9 ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน
รวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจาหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่
กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัท
จัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว
1.10 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.9 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property
กรณีเป็นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3
2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี
นโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)
สามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นัน้
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing
fund) นั้น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (investing fund) นั้น
3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง
ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้
ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)
19

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)
1.8 นิติบุคคลที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันรับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซงึ่ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสาร
หนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่นา่ เชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย
ตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม
ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไป
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ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ตามสมการการ คานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชาระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นค่าซื้อหลักทรัพย์
หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 +
discount rate))
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน
4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คสู่ ัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน
4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)
เป็นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัย
ความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการตาม
4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
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ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo
จนถึงวันที่มีการคานวณ
4.5.2 คานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo
ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ ับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถ
บังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือ
ทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ทีน่ ามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็นการกาหนดขึ้นโดยคานึงถึง
ปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ
SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้อง
เป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
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ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ ึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
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หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ดาเนินการโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้
ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน
ทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
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3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
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3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญ
ของสัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
3.7. อัตรำส่วนกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
(..................................)

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น แก้ไขตำม
ประกำศ
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
ทน.87/2558
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญำ
(single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2
อันดับแรกขึ้นไป
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2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade แต่ต่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS

ไม่เกิน 10%

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดาเนินงาน
ของกองทุน)
5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง (1) 20% หรือ
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม (2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
Benchmark + 5%
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เสนอขายในประเทศไทย
5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
organized market หรือเทียบเท่า
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6

ทรัพย์สินดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขาย (1) 15% หรือ
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ (2) น้าหนักของทรัพย์สินใน
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง
benchmark + 5%
ตราสารทุนทีผ่ ู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน
SET)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของ
บริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพย์ สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป
ของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทา
ให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อ
ขายใน SET)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1
6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ
investment grade
6.5 หน่วยproperty ดังนี้
6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
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ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อ
ขายใน SET)
6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายตาม 6.5.1
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit
rating อยู่ระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
7

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ
1 – ข้อ 6 (SIP)

ไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
group limit ของคู่สัญญา
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ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ - ทุกประเภทรวมกันไม่
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย บัญชี (หรือในรอบอายุ
หรือคู่สัญญา ดังนี้
กองทุนสาหรับกองทุนที่
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น มีอายุโครงการ <1 ปี)
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั
1.2 ธนาคารพาณิชย์
กองทุนที่อายุโครงการ
1.3 บริษัทเงินทุน
หรืออายุสญ
ั ญาคงเหลือ
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
กองทุนที่มีอายุทั้ง
(ไม่ ร วมถึ ง เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที่ มี โครงการหรือ อายุทั้ง
วัตถุ ประสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่ สัญญา ≥ 1 ปี
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่ กองทุนได้ด าเนิ นการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุ น ของกองทุ น หรื อมี การลงทุ น ใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3 reverse repo

ไม่เกิน 25%

4 securities lending

ไม่เกิน 25%

5 ตราสารดังนี้ (total SIP)
5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET

ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%

5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET
5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET
5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลก
เงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
6 derivatives
hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
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ไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
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ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 หุ้นของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

อัตรำส่วน
กรณี ที่ เป็ นการลงทุ นของ MF (ที่ มิ ใช่ กองทุ นรวม
วายุ ภั กษ์)ทุ กกองทุ นรวมกันภายใต้ การจั ดการของ
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน
< 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร หมายเหตุ :
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ)
มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้ การค้า รายได้ รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้ างจ่าย
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ ได้ รับความเห็ นชอบจากส านั กงาน โดยต้ องเป็ น
หน่วย CIS ของกองทุ นที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง
4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน
infra ที่ออกหน่วยนั้น
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ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 5 : กำรดำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุน
ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่
ลงทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและ
วันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้ ขาดคุณสมบัติ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคี ุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัท
จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดงั กล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน
และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการสุดท้าย
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ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ
4 ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว
บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่มกี ารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบตั ิให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที่มเี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
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ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิ ดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของบริษัทจัดการในเรือ่ งดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ
2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
35
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเติม
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง
คำจำกัดควำม :

ข้อมูลเดิม
แก้ไขเป็น
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4-5, ทริกเกอร์ 4/4
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4-5, ทริกเกอร์ 4/4 (…. )
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4-5,
ทริกเกอร์ 4/4
“กลุม่ กิจการ”
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส
สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม
จากัด
“กองทุนฟื้นฟู”
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศ
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
ไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
“กองทุนรวมเปิด”
กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
“กองทุนรวม
กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
พันธบัตรเอเชีย”
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
ทีบ่ ริษัทจัดการมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน
โครงการจัดตัง้ กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)
วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
วันทาการขาย หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
วันทาการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
“กองทุนรวมสึนามิ”
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนา
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
เงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
หลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรง
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
จากธรณีพิบตั ิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
สัง่ ซื้อ หมายถึง สัง่ ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลัง
2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้
จากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
“กองทุน AI”
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย (Accredited
ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
1
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
ผู้สงั่ ซื้อ หมายถึง ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื่อสิน้ วันทีค่ านวณนั้น โดยคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้คานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิง้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษทั ที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัทขึน้ ทะเบียน หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย (depositary receipt)

แก้ไขเป็น
Investor Mutual Fund)

2

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน FIF”

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign
Investment Fund)

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ ทีอ่ อกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ

แก้ไขเป็น
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่
ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของ
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มรี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึง่ มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด
จานวนหน่วยลงทุน
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตัง้ ขึ้นและถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจากัดนัน้
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จากัด
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ ภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน
3

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดย
การเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ ีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็ง
กาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของ
กองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง
เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับธุรกิจหลักทรัพย์ทไี่ ด้รับอนุญาต
และจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม

แก้ไขเป็น

4

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจานวน ณ
เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ

“ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น
ได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ
คลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐ
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน
แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขาย
ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์
จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่ง
กาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
5

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

6

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

7

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงซึ่งกาหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท้ มี่ ีภาระผูกพันในการชาระหนีต้ ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและ
ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
กองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

8

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์
ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมใน
ตลาดทุน
3. foreign REIT

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS
ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน เว้น
แต่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่
5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ ไปยังคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้
(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
สาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว
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“credit event”

เหตุการณ์ที่เกีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระ
หนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสาร
หรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized
exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี าร
ลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น

“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ัดตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้ (Greater
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดย
การนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“IOSCO”

International Organization of Securities
Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ ไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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“Non-retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม
credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category
& obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“organized market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับตราสารนั้น

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“PF”

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้จากการ
คานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase
agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็นการประเมินความเสี่ยง
ในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

3.3. ลักษณะพิเศษ :

3.13.1 ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่
จะลงทุนในประเทศ :

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
Association)
“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

เหตุผล

ให้สอดคล้อง
กับประกำศ
ทน.87/2558
ซึ่งไม่มี
specific fund
แล้ว
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ แก้ไขตำม
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ประกำศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทน.87/2558
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ รวมถึง
กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาด
การลงทุนในหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
ทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
อื่นอย่างใด ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ
เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธี
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือ
- กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
(Specific Fund)

-----
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
เพิ่มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคต
อีกด้วย (.............................................................)

แก้ไขเป็น
อื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัว่ ไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารทุน
1.2.1 หุ้น
1.2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.2.3 TSR
1.2.4 ใบแสดงสิทธิในผละประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share
warrants
1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มลี ักษณะทานองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 –
1.2.4 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 ตราสารหนี้
1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.3.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 1.3.6 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้
1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.4.3 อัตราดอกเบี้ย
1.4.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.4.6 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.4.1 – 1.4.5 หรือ
1.4.8
1.4.7 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.6
1.4.8 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนด
1.5 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
1.6 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
1.7 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกี ารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้
1.8 หน่วย property
1.9 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (DW)
1.10 ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน
รวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจาหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่
กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัท
จัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.11 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.10 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย Property
กรณีเป็นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3
2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี
นโยบายการลงทุนดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)
สามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing
fund) นั้น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (investing fund) นั้น
3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง
ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้
ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)
1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)
1.8 นิติบุคคลที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันรับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้
หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซงึ่ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสาร
หนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่นา่ เชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย
ตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม
ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไป
ตามสมการการ คานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชาระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นค่าซื้อหลักทรัพย์
หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 +
discount rate))
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน
4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คสู่ ัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน
4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)
เป็นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัย
ความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการตาม
4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo
จนถึงวันที่มีการคานวณ
4.5.2 คานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo
ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ ับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถ
บังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือ
ทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็นการกาหนดขึ้นโดยคานึงถึง
ปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ
SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้อง
เป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ ึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ดาเนินการโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้
ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน
ทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญ
ของสัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี
underlying อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.3 อัตราดอกเบีย้
1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.6 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1-1.5 หรือ 1.8
1.7 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.6
1.8 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนด
ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัว
แปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้อง
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ
derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
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แก้ไขเป็น
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.6 – 1.7 ดัชนีดังกล่าวต้องมี
ลักษณะดังนี้
3.1 เป็นดัชนีที่มีการกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูล
ของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้
เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ ีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีทมี่ ีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีนาหนั
้ ก < 20% ของน้าหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึง่ มีน้าหนัก < 35% ของน้าหนักทั้งหมด ใน
กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราที่
กาหนดใน 3.2.1.1
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แก้ไขเป็น
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนา
องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือ
เป็นดัชนีราคาทองคาหรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงือ่ นไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนใน
ตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ ีความน่าเชื่อถือและทาหน้าที่ได้อย่าง
อิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.
บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อที่มีการเสนอ
ข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณจากตัวแปร
อย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price)
ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คานวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึง่
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิง
จากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณ
จากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้วา่ วิธกี ารคานวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover
rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives
สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่
สานักงานกาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของ บริษัทจัดการให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยสาคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives
ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ
เทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึง่ อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซอื้ ประกันความเสีย่ ง
ด้านเครดิตทีเ่ กี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน
ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพัน
ที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซือ้ ประกันความเสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ
มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit
event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมี
เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึ่งกาหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าทีช่ าระหนีเ้ มื่อเกิด credit event
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แก้ไขเป็น
ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ ในกลุ่ม obligation
ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ
กาหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงของสินทรัพย์อา้ งอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจาก
สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนใน
อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่
ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบ
กาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่ มีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีข้อกาหนดที่ทาให้สิทธิที่กาหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป

32

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

3.14. อัตรำส่วนกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม :

ข้อมูลเดิม

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
(..................................)

แก้ไขเป็น
7.3.3 ไม่มีข้อกาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

เหตุผล

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น แก้ไขตำม
ประกำศ
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
ทน.87/2558
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญำ
(single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2
อันดับแรกขึ้นไป
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2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade แต่ต่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS

ไม่เกิน 10%

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ดาเนินงานของกองทุน)
5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง (1) 20% หรือ
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม (2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
Benchmark + 5%
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เสนอขายในประเทศไทย
5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
organized market หรือเทียบเท่า
6

34

ทรัพย์สินดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขาย (1) 15% หรือ
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ (2) น้าหนักของทรัพย์สินใน
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง
benchmark + 5%
ตราสารทุนทีผ่ ู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน
SET)

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของ
บริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพย์ สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป
ของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทา
ให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อ
ขายใน SET)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1
6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ
investment grade
6.5 หน่วยproperty ดังนี้
6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อ
ขายใน SET)
6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายตาม 6.5.1
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit
rating อยู่ระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
7

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ
1 – ข้อ 6 (SIP)

ไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
group limit ของคู่สัญญา

ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ - ทุกประเภทรวมกันไม่
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย บัญชี (หรือในรอบอายุ
หรือคู่สัญญา ดังนี้
กองทุนสาหรับกองทุนที่
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น มีอายุโครงการ <1 ปี)

36

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ
1.3 บริษัทเงินทุน
หรืออายุสญ
ั ญาคงเหลือ
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
กองทุนที่มีอายุทั้ง
(ไม่ ร วมถึ ง เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที่ มี โครงการหรือ อายุทั้ง
วัตถุ ประสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่ สัญญา ≥ 1 ปี
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
หรือ securities lending หรือ derivatives)
1.2 ธนาคารพาณิชย์

2 ทรัพย์สินดังนี้

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่ กองทุนได้ด าเนิ นการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุ น ของกองทุ น หรื อมี การลงทุ น ใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)

3 reverse repo

ไม่เกิน 25%

4 securities lending

ไม่เกิน 25%

5 ตราสารดังนี้ (total SIP)
5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET
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ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET
5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET
5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลก
เงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
6 derivatives
hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

ไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

ไม่เกิน 20%

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 หุ้นของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

อัตรำส่วน
กรณี ที่ เป็ นการลงทุ นของ MF (ที่ มิ ใช่ กองทุ นรวม
วายุ ภั กษ์)ทุ กกองทุ นรวมกันภายใต้ การจั ดการของ
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน
< 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ)
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ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)
หมายเหตุ :
มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
เจ้าหนี้ การค้า รายได้ รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้ างจ่าย
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ ได้ รับความเห็ นชอบจากส านั กงาน โดยต้ องเป็ น
หน่วย CIS ของกองทุ นที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง
4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน
infra ที่ออกหน่วยนั้น

ส่วนที่ 5 : กำรดำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุน
ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่
ลงทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและ
วันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้ ขาดคุณสมบัติ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคี ุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัท
จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดงั กล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน
และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการสุดท้าย
ของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ
4 ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว
บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่มกี ารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที่มเี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิ ดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของบริษัทจัดการในเรือ่ งดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กาหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
สานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ
2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเติม
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง
คำจำกัดควำม :

ข้อมูลเดิม
แก้ไขเป็น
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัส SET50
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัส SET50 (…. )
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัส SET50
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส
“กลุม่ กิจการ”
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
จากัด
สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน
“กองทุนฟื้นฟู”
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ไทย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
“กองทุนรวมเปิด”
กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
“กองทุนรวม
กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ทีบ่ ริษัทจัดการมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน
พันธบัตรเอเชีย”
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน
โครงการจัดตัง้ กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)
วันทาการขาย หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันทาการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
“กองทุนรวมสึนามิ”
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนา
เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
เงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
หลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรง
สัง่ ซื้อ หมายถึง สัง่ ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลัง
จากธรณีพิบตั ิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
จากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้
ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
“กองทุน AI”
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย (Accredited
ผู้สงั่ ซื้อ หมายถึง ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุน
1

เหตุผล
เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ตำมประกำศ
ทน.87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื่อสิน้ วันทีค่ านวณนั้น โดยคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้คานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิง้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษทั ที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัทขึน้ ทะเบียน หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย (depositary receipt)
หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ ทีอ่ อกโดย

แก้ไขเป็น
Investor Mutual Fund)

2

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน FIF”

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign
Investment Fund)

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ

แก้ไขเป็น
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่
ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของ
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มรี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึง่ มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด
จานวนหน่วยลงทุน
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตัง้ ขึ้นและถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจากัดนัน้
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จากัด
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ ภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับธุรกิจหลักทรัพย์ทไี่ ด้รับอนุญาต
3

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดย
การเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ ีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็ง
กาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของ
กองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง
เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุผล
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
และจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม

แก้ไขเป็น
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“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจานวน ณ
เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ

“ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น
ได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ
คลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐ
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน
แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขาย
ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์
จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่ง
กาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
5

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

6

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

7

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงซึ่งกาหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท้ มี่ ีภาระผูกพันในการชาระหนีต้ ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและ
ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
กองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

8

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์
ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมใน
ตลาดทุน
3. foreign REIT

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

9

“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS
ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน เว้น
แต่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่
5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ ไปยังคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้
(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
สาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

10

“credit event”

เหตุการณ์ที่เกีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระ
หนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสาร
หรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized
exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี าร
ลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น

“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ัดตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้ (Greater
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดย
การนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“IOSCO”

International Organization of Securities
Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ ไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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“Non-retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม
credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category
& obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“organized market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับตราสารนั้น

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“PF”

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้จากการ
คานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase
agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็นการประเมินความเสี่ยง
ในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

3.6.1. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่
จะลงทุนในประเทศ :

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
Association)

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย
(.............................................................)

“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

เหตุผล

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ แก้ไขตำม
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ประกำศ
ทน.87/2558
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาด
ทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัว่ ไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารทุน
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.2.1 หุ้น
1.2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.2.3 TSR
1.2.4 ใบแสดงสิทธิในผละประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share
warrants
1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มลี ักษณะทานองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 –
1.2.4 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 ตราสารหนี้
1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.3.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มลี ักษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 1.3.6 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้
1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.4.3 อัตราดอกเบี้ย
1.4.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
16

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.4.6 ทองคา
1.4.7 น้ามันดิบ
1.4.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปร
ตาม 1.4.1 – 1.4.7 หรือ 1.4.10
1.4.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.8
1.4.10 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนด
1.5 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
1.6 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
1.7 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกี ารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้
1.8 หน่วย property
1.9 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (DW)
1.10 ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน
รวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจาหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่
กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัท
จัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว
1.11 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.10 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property
กรณีเป็นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3
2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี
นโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
สามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing
fund) นั้น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (investing fund) นั้น
3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง
ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้
ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)
1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)
1.8 นิติบุคคลที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
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แก้ไขเป็น
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันรับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึง่ ดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้
หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซงึ่ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสาร
หนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่นา่ เชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย
ตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
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แก้ไขเป็น
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม
ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไป
ตามสมการการ คานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชาระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นค่าซื้อหลักทรัพย์
หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 +
discount rate))
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน
4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คสู่ ัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ
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แก้ไขเป็น
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน
4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)
เป็นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัย
ความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการตาม
4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo
จนถึงวันที่มีการคานวณ
4.5.2 คานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo
ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ ับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถ
บังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือ
ทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็นการกาหนดขึ้นโดยคานึงถึง
ปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ
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ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้อง
เป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมาย
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ ึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ดาเนินการโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้
ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน
ทรัพย์สินดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญ
ของสัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี
underlying อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.3 อัตราดอกเบีย้
1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.6 ทองคา
1.7 น้ามันดิบ
1.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.11.7 หรือ 1.10
1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.8
1.10 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนด
ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นทีไ่ ม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัว
แปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้อง
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ
derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี
ลักษณะดังนี้
3.1 เป็นดัชนีที่มีการกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูล
ของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้
เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ ีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีทมี่ ีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีนาหนั
้ ก < 20% ของน้าหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึง่ มีน้าหนัก < 35% ของน้าหนักทั้งหมด ใน
กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราที่
กาหนดใน 3.2.1.1
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนา
องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือ
เป็นดัชนีราคาทองคาหรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงือ่ นไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนใน
ตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ ีความน่าเชื่อถือและทาหน้าที่ได้อย่าง
อิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.
บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อที่มีการเสนอ
ข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณจากตัวแปร
อย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price)
ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คานวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึง่
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิง
จากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณ
จากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้วา่ วิธกี ารคานวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover
rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives
สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่
สานักงานกาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้
บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของ บริษัทจัดการให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยสาคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives
ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ
เทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึง่ อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซอื้ ประกันความเสีย่ ง
ด้านเครดิตทีเ่ กี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน
ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพัน
ที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซือ้ ประกันความเสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ
มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit
event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมี
เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
รายการซึ่งกาหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าทีช่ าระหนีเ้ มื่อเกิด credit event
ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ ในกลุ่ม obligation
ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ
กาหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงของสินทรัพย์อา้ งอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจาก
สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนใน
อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่
ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบ
กาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่ มีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีข้อกาหนดที่ทาให้สิทธิที่กาหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

3.7. อัตรำส่วนกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม :

ข้อมูลเดิม

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
(..................................)

แก้ไขเป็น
7.3.3 ไม่มีข้อกาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

เหตุผล

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น แก้ไขตำม
ประกำศ
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
ทน.87/2558
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย

ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญำ
(single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2
อันดับแรกขึ้นไป
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2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade แต่ต่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS

ไม่เกิน 10%

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ

ไม่เกิน 20%

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ดาเนินงานของกองทุน)
5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง (1) 20% หรือ
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม (2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
Benchmark + 5%
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เสนอขายในประเทศไทย
5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
organized market หรือเทียบเท่า
6

34

ทรัพย์สินดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขาย (1) 15% หรือ
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET (2) น้าหนักของทรัพย์สินใน
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
benchmark + 5%
ที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET)

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของ
บริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทั่วไป
ของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทา
ให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อ
ขายใน SET)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียน ซื้อขายตาม 6.1
6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ
investment grade
6.5 หน่วยproperty ดังนี้
6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อ
ขายใน SET)
6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายตาม 6.5.1
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit
rating อยู่ระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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6.6.2 OTC derivatives
7

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ
1 – ข้อ 6 (SIP)

ไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
group limit ของคู่สัญญา

ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ - ทุกประเภทรวมกันไม่
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย บัญชี (หรือในรอบอายุ
หรือคู่สัญญา ดังนี้
กองทุนสาหรับกองทุนที่
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น มีอายุโครงการ <1 ปี)
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั
1.2 ธนาคารพาณิชย์
กองทุนที่อายุโครงการ
1.3 บริษัทเงินทุน
หรืออายุสญ
ั ญาคงเหลือ
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่ ร วมถึ ง เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที่ มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
หรือ securities lending หรือ derivatives)

เหตุผล
กองทุนที่มีอายุทั้ง
โครงการหรือ อายุทั้ง
สัญญา ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี้

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่ กองทุนได้ด าเนิ นการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุ น ของกองทุ น หรื อมี การลงทุ น ใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)

3 reverse repo

ไม่เกิน 25%

4 securities lending

ไม่เกิน 25%

5 ตราสารดังนี้ (total SIP)
5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET
5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET
5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
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ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET
5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน
(B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
6 derivatives
6.1 hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
6.2 non – hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives
ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง

ไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
Global
exposure
limit

OTC
derivatives
limit

กรณีกองทุน ไม่เกิน 25%
ไม่มีการ
ของ NAV
ลงทุนแบบ
ซับซ้อน
จากัด net
exposure
ที่เกิดจาก
การลงทุนใน
derivatives
โดยต้องไม่
เกิน 100%
ของ NAV
7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
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ไม่เกิน 20%

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 หุ้นของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

อัตรำส่วน
กรณี ที่ เป็ นการลงทุ นของ MF (ที่ มิ ใช่ กองทุ นรวม
วายุ ภั กษ์)ทุ กกองทุ นรวมกันภายใต้ การจั ดการของ
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน
< 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร หมายเหตุ :
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ)
มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้ การค้า รายได้ รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้ างจ่าย
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ ได้ รับความเห็ นชอบจากส านั กงาน โดยต้ องเป็ น
หน่วย CIS ของกองทุ นที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง
4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน
infra ที่ออกหน่วยนั้น
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 5 : กำรดำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุน
ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่
ลงทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและ
วันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้ ขาดคุณสมบัติ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคี ุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัท
จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดงั กล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน
และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการสุดท้าย
40

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ
4 ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่า
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว
บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่มกี ารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4. ในกรณีที่มเี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิ ดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของบริษัทจัดการในเรือ่ งดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ
2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเติม
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง
คำจำกัดควำม :

ข้อมูลเดิม
แก้ไขเป็น
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย (…. )
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส
“กลุม่ กิจการ”
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
จากัด
สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน
“กองทุนฟื้นฟู”
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ไทย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
“กองทุนรวมเปิด”
กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
“กองทุนรวม
กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ทีบ่ ริษัทจัดการมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน
พันธบัตรเอเชีย”
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน
โครงการจัดตัง้ กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)
วันทาการขาย หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันทาการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
“กองทุนรวมสึนามิ”
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนา
เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
เงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
หลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรง
สัง่ ซื้อ หมายถึง สัง่ ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลัง
จากธรณีพิบตั ิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
จากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้
ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
“กองทุน AI”
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย (Accredited
ผู้สงั่ ซื้อ หมายถึง ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุน
1
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื่อสิน้ วันทีค่ านวณนั้น โดยคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้คานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิง้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษทั ที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัทขึน้ ทะเบียน หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย (depositary receipt)
หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ ทีอ่ อกโดย

แก้ไขเป็น
Investor Mutual Fund)

2

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน FIF”

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign
Investment Fund)

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ
คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่
ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของ
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มรี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึง่ มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด
จานวนหน่วยลงทุน
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตัง้ ขึ้นและถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจากัดนัน้
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จากัด
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ ภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับธุรกิจหลักทรัพย์ทไี่ ด้รับอนุญาต
และจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์

แก้ไขเป็น
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

3

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดย
การเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ ีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็ง
กาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของ
กองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง
เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
เพือ่ ทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม

แก้ไขเป็น
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจานวน ณ
เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ

“ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น
ได้

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ
คลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐ
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน
แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขาย
ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์
จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่ง
5

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
กาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

6

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

7

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงซึ่งกาหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท้ มี่ ีภาระผูกพันในการชาระหนีต้ ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและ
ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
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“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์
ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมใน
ตลาดทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3. foreign REIT
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“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS
ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน เว้น
แต่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่
5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ ไปยังคู่สัญญาอีก

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้
(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
สาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว
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“credit event”

เหตุการณ์ที่เกีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระ
หนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสาร
หรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized
exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี าร
ลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ัดตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้ (Greater
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดย
การนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities
Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ ไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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“Non-retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม
credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category
& obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“organized market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับตราสารนั้น

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“PF”

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้จากการ
คานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase
agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็นการประเมินความเสี่ยง
ในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
Association)

“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”
-----

3.3. ลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
(Specific Fund)

3.11. รายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายการ
ลงทุนและลักษณะพิเศษ
:

บริษัทจัดการจะนาเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสาร
แห่งทุน และ/หรือหน่วยลงทุน หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่ในกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

World Federation of Exchanges

บริษัทจัดการจะนาเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสาร
แห่งทุน และ/หรือหน่วยลงทุน หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่ในกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ...
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ให้สอดคล้อง
กับประกำศ
ทน.87/2558
ซึ่งไม่มี
specific fund
แล้ว
ให้สอดคล้อง
กับประกำศ
ทน.87/2558
ซึง่ กองทุน
ตรำสำรทุน
ต้องมี net
exposure ใน
ตรำสำรทุน

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
1. กรณีที่ราคาตลาดของหลักทรัพย์เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในช่วง
ใกล้วันสิ้นรอบบัญชี ทาให้ไม่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ทนั
2. กรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินหรือมีปัจจัยใน
ประเทศหรือนอกประเทศ ทาให้ไม่สามารถลงทุนได้ตามสัดส่วนทีก่ าหนด
เงินลงทุนส่วนทีเ่ หลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน
เงินฝาก และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ตามที่สานักงานประกาศกาหนด

แก้ไขเป็น

ทั้งนี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Derivative) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด โดยจะไม่ลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ่งตราสารหนี้ทมี่ ีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured note)
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซงึ่ ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารหรือผู้ออกต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade)
หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated
Securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชี
> 80% ของ
NAV

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง
3.13.1 ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่
จะลงทุนในประเทศ :

ข้อมูลเดิม
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย
(.............................................................)

แก้ไขเป็น
เหตุผล
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ แก้ไขตำม
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ประกำศ
ทน.87/2558
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาด
ทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัว่ ไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารทุน
1.2.1 หุ้น
1.2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.2.3 TSR
1.2.4 ใบแสดงสิทธิในผละประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share
warrants
1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มลี ักษณะทานองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 –
1.2.4 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 ตราสารหนี้
1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.3.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 1.3.6 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้
1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.4.3 อัตราดอกเบี้ย
1.4.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.4.6 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.4.1 – 1.4.5 หรือ
1.4.8
1.4.7 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.6
1.4.8 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนด
1.5 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
1.6 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
1.7 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกี ารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้
1.8 หน่วย property
18
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.9 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (DW)
1.10 ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน
รวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจาหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่
กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัท
จัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว
1.11 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.10 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย Property
กรณีเป็นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3
2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี
นโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)
สามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing
fund) นั้น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (investing fund) นั้น
3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง
ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้
ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)
1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
1.5 บริษัทประกันภัย
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)
1.8 นิติบุคคลที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันรับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้
หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซงึ่ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสาร
หนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่นา่ เชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย
ตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม
ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไป
ตามสมการการ คานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
23

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชาระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นค่าซื้อหลักทรัพย์
หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 +
discount rate))
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน
4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คสู่ ัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน
4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)
เป็นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัย
ความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการตาม
4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo
จนถึงวันที่มีการคานวณ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4.5.2 คานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo
ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ ับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถ
บังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือ
ทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็นการกาหนดขึ้นโดยคานึงถึง
ปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ
SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้อง
เป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ ึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ดาเนินการโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้
ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน
ทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญ
ของสัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี
underlying อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.3 อัตราดอกเบีย้
1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.6 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1-1.5 หรือ 1.8
1.7 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.6
1.8 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนด
ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัว
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
แปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้อง
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ
derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.6 – 1.7 ดัชนีดังกล่าวต้องมี
ลักษณะดังนี้
3.1 เป็นดัชนีที่มีการกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูล
ของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้
เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ ีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีทมี่ ีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีนาหนั
้ ก < 20% ของน้าหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึง่ มีน้าหนัก < 35% ของน้าหนักทั้งหมด ใน
กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราที่
กาหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนา
องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือ
เป็นดัชนีราคาทองคาหรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงือ่ นไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนใน
ตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ ีความน่าเชื่อถือและทาหน้าที่ได้อย่าง
อิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.
บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อที่มีการเสนอ
ข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณจากตัวแปร
อย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price)
ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คานวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึง่
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิง
จากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณ
จากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้วา่ วิธกี ารคานวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover
rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives
สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่
สานักงานกาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้
บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของ บริษัทจัดการให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทาการถัดไป

6.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยสาคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives
ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ
เทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึง่ อย่างใด ดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซอื้ ประกันความเสีย่ ง
ด้านเครดิตทีเ่ กี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน
ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพัน
ที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซือ้ ประกันความเสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ
มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit
event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมี
เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึ่งกาหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าทีช่ าระหนีเ้ มื่อเกิด credit event
ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ ในกลุ่ม obligation
ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ
กาหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงของสินทรัพย์อา้ งอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจาก
สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนใน
อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่
ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบ
กาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย International Swaps and

เหตุผล

Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่ มีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีข้อกาหนดที่ทาให้สิทธิที่กาหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตรำส่วนกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
(..................................)

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น แก้ไขตำม
ประกำศ
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
ทน.87/2558
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญำ
(single entity limit)
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

เหตุผล
อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2
อันดับแรกขึ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade แต่ต่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS

ไม่เกิน 10%

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ดาเนินงานของกองทุน)
5
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ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

(1) 20% หรือ
(2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
Benchmark + 5%

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เสนอขายในประเทศไทย
5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
organized market หรือเทียบเท่า
6

ทรัพย์สินดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขาย (1) 15% หรือ
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ (2) น้าหนักของทรัพย์สินใน
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง
benchmark + 5%
ตราสารทุนทีผ่ ู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน
SET)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของ
บริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพย์ สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป
ของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทา
ให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อ
ขายใน SET)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1
6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

investment grade
6.5 หน่วยproperty ดังนี้
6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อ
ขายใน SET)
6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายตาม 6.5.1
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit
rating อยู่ระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
7

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ
1 – ข้อ 6 (SIP)

ไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

37

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล
ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
group limit ของคู่สัญญา

ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ - ทุกประเภทรวมกันไม่
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย บัญชี (หรือในรอบอายุ
หรือคู่สัญญา ดังนี้
กองทุนสาหรับกองทุนที่
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น มีอายุโครงการ <1 ปี)
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั
1.2 ธนาคารพาณิชย์
กองทุนที่อายุโครงการ
1.3 บริษัทเงินทุน
หรืออายุสญ
ั ญาคงเหลือ
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
กองทุนที่มีอายุทั้ง
(ไม่ ร วมถึ ง เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที่ มี โครงการหรือ อายุทั้ง
วัตถุ ประสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่ สัญญา ≥ 1 ปี
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่ กองทุนได้ด าเนิ นการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
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2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุ น ของกองทุ น หรื อมี การลงทุ น ใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3 reverse repo

ไม่เกิน 25%

4 securities lending

ไม่เกิน 25%

5 ตราสารดังนี้ (total SIP)
5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET

ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%

5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET
5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET
5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลก
เงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
6 derivatives
hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

ไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
ไม่เกิน 20%

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
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ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 หุ้นของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

อัตรำส่วน
กรณี ที่ เป็ นการลงทุ นของ MF (ที่ มิ ใช่ กองทุ นรวม
วายุ ภั กษ์)ทุ กกองทุ นรวมกันภายใต้ การจั ดการของ
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน
< 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)
หมายเหตุ :
มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้ การค้า รายได้ รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้ างจ่าย
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ ได้ รับความเห็ นชอบจากส านั กงาน โดยต้ องเป็ น
หน่วย CIS ของกองทุ นที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง
4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน
infra ที่ออกหน่วยนั้น

ส่วนที่ 5 : กำรดำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุน
ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่
ลงทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นทรัพย์สิน
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แก้ไขเป็น
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและ
วันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้ ขาดคุณสมบัติ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคี ุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัท
จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดงั กล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน
และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการสุดท้าย
ของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึง
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ
4 ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่า
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว
บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่มกี ารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที่มเี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิ ดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของบริษัทจัดการในเรือ่ งดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ
2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเติม
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง
คำจำกัดควำม :

ข้อมูลเดิม
แก้ไขเป็น
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออพพอร์ทูนิตี้ 1
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกองทุนเปิดแอสเซทพลัสออพพอร์ทูนิตี้ 1
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสออพพอร์
(…. )
ทูนิตี้ 1
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส
“กลุม่ กิจการ”
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
จากัด
สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน
“กองทุนฟื้นฟู”
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ไทย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
“กองทุนรวมเปิด”
กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
“กองทุนรวม
กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ทีบ่ ริษัทจัดการมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน
พันธบัตรเอเชีย”
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน
โครงการจัดตัง้ กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)
วันทาการขาย หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันทาการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
“กองทุนรวมสึนามิ”
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนา
เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
เงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
หลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรง
สัง่ ซื้อ หมายถึง สัง่ ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลัง
จากธรณีพิบตั ิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
จากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้
ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
1
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
ผู้สงั่ ซื้อ หมายถึง ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื่อสิน้ วันทีค่ านวณนั้น โดยคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้คานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิง้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษทั ที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัทขึน้ ทะเบียน หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย (depositary receipt)

แก้ไขเป็น

2

“กองทุน AI”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย (Accredited
Investor Mutual Fund)

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน FIF”

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign
Investment Fund)

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ ทีอ่ อกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ

แก้ไขเป็น
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่
ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของ
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มรี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึง่ มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด
จานวนหน่วยลงทุน
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตัง้ ขึ้นและถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจากัดนัน้
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จากัด
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ ภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน
3

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดย
การเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ ีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็ง
กาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของ
กองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับธุรกิจหลักทรัพย์ทไี่ ด้รับอนุญาต
และจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม

แก้ไขเป็น
เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจานวน ณ
เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ

“ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ได้
“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ
คลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐ
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน
แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขาย
ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์
จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย
5

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่ง
กาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

6

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

7

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงซึ่งกาหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท้ มี่ ีภาระผูกพันในการชาระหนีต้ ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและ
ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

8

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์
ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมใน
ตลาดทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3. foreign REIT
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“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS
ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน เว้น
แต่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่
5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ ไปยังคู่สัญญาอีก

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้
(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
สาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว
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“credit event”

เหตุการณ์ที่เกีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระ
หนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสาร
หรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized
exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี าร
ลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ัดตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้ (Greater
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดย
การนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities
Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ ไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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“Non-retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม
credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category
& obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“organized market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับตราสารนั้น

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“PF”

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้จากการ
คานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase
agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็นการประเมินความเสี่ยง
ในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

3.3 ลักษณะพิเศษ:

ข้อมูลเดิม

กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
(Specific Fund)

3.4 กำรลงทุนใน
ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
ต่ำงประเทศ :
กำรกำหนดสัดส่วน
กำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :
ร้อยละสูงสุดในกำร 79.00
ลงทุนในต่ำงประเทศ :

แก้ไขเป็น
“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
Association)

“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

-----

กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสีย่ งทั้งในและต่างประเทศ
กาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

79.00
15

เหตุผล

ให้สอดคล้อง
กับประกำศ
ทน.87/2558
ซึ่งไม่มี
specific fund
แล้ว
ปรับปรุง
ข้อมูลตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง
3.13.1. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธอี ื่นที่
จะลงทุนในประเทศ :

ข้อมูลเดิม
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย
(.............................................................)

แก้ไขเป็น
เหตุผล
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ แก้ไขตำม
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ประกำศ
ทน.87/2558
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาด
ทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัว่ ไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารทุน
1.2.1 หุ้น
1.2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.2.3 TSR
1.2.4 ใบแสดงสิทธิในผละประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share
warrants
1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มลี ักษณะทานองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 –
1.2.4 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 ตราสารหนี้
1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.3.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 1.3.6 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้
1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.4.3 อัตราดอกเบี้ย
1.4.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.4.6 ทองคา
1.4.7 น้ามันดิบ
1.4.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปร
ตาม 1.4.1 – 1.4.7 หรือ 1.4.10
1.4.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.8
1.4.10 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนด
1.5 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
1.6 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
1.7 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกี ารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
สามารถลงทุนได้
1.8 หน่วย property
1.9 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (DW)
1.10 ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน
รวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจาหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่
กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัท
จัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว
1.11 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.10 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property
กรณีเป็นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3
2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี
นโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)
สามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing
fund) นั้น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (investing fund) นั้น
3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง
ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

19

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้
ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)
1.8 นิติบุคคลที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันรับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซงึ่ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสาร
หนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่นา่ เชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย
ตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม
ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไป
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ตามสมการการ คานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชาระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นค่าซื้อหลักทรัพย์
หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 +
discount rate))
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน
4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คสู่ ัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน
4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)
เป็นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัย
ความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการตาม
4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo
จนถึงวันที่มีการคานวณ
4.5.2 คานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo
ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ ับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถ
บังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือ
ทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ทีน่ ามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็นการกาหนดขึ้นโดยคานึงถึง
ปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ
SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้อง
เป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ ึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ดาเนินการโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้
ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน
ทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญ
ของสัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี
underlying อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.3 อัตราดอกเบีย้
1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.6 ทองคา
1.7 น้ามันดิบ
1.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.11.7 หรือ 1.10
1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.8
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.10 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนด
ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัว
แปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้อง
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ
derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี
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แก้ไขเป็น
ลักษณะดังนี้
3.1 เป็นดัชนีที่มีการกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูล
ของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้
เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ ีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีทมี่ ีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีนาหนั
้ ก < 20% ของน้าหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึง่ มีน้าหนัก < 35% ของน้าหนักทั้งหมด ใน
กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราที่
กาหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนา
องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือ
เป็นดัชนีราคาทองคาหรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงือ่ นไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนใน
ตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
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แก้ไขเป็น
ของกองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ ีความน่าเชื่อถือและทาหน้าที่ได้อย่าง
อิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.
บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อที่มีการเสนอ
ข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณจากตัวแปร
อย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price)
ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คานวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึง่ 3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิง
จากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณ
จากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้วา่ วิธกี ารคานวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover
rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
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แก้ไขเป็น
จานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives
สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่
สานักงานกาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้
บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของ บริษัทจัดการให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยสาคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives
ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ
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แก้ไขเป็น
เทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึง่ อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซอื้ ประกันความเสีย่ ง
ด้านเครดิตทีเ่ กี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน
ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพัน
ที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซือ้ ประกันความเสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ
มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit
event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมี
เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึ่งกาหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าทีช่ าระหนีเ้ มื่อเกิด credit event
ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ ในกลุ่ม obligation
ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ
กาหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงของสินทรัพย์อา้ งอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจาก
สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนใน
อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่
ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบ
กาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงาน
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

3.13.2. ประเภทของ บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อกองทุนได้
หลักทรัพย์หรือ
เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร ที่ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดงั นี้...(...)
หำดอกผลโดยวิธอี ื่นที่
จะลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :

แก้ไขเป็น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่ มีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีข้อกาหนดที่ทาให้สิทธิที่กาหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าว
ต้องเสนอขายหรือเป็นการทาสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของ
บริษัทที่จัดตัง้ และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS)เป็นต้น
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แก้ไขตำม
ประกำศ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารทุนต่างประเทศ
1.2.1 หุ้น
1.2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.2.3 TSR
1.2.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share
warrants
1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มลี ักษณะทานองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 –
1.2.4 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 ตราสารหนี้ต่างประเทศ
1.3.1 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.3.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 1.3.6 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้
1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.4.3 อัตราดอกเบี้ย
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.4.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.4.6 ทองคา
1.4.7 น้ามันดิบ
1.4.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปร
ตาม 1.4.1 – 1.4.7 หรือ 1.4.10
1.4.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.8
1.4.10 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนด
1.5 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
1.6 หน่วยลงทุนต่างประเทศ (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้
1.7 หน่วย property ต่างประเทศ
1.8 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (DW) ต่างประเทศ
1.9 ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)
ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน
รวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจาหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่
กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัท
จัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว
1.10 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.19 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. คุณสมบัตขิ องตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property ต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3
2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เป็นดังนี้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
กากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.2 CIS Operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับ
ดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
3. ประเทศที่กากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครอง
ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สานักงานกาหนด
4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้อง
มีการจากัดการกู้ยมื ไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจาเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึง่ เป็นกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม (investing
Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน > 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศ
นั้น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing
Fund) นั้น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (Investing fund) นั้น
5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS
ต่างประเทศซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับ
กองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีวามจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ
ต้องจัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจาเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกีย่ วข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
ของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ
SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้อง
เป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืมต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ ึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ดาเนินการโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
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3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้
ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน
ทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญ
ของสัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
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ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
ดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี
underlying อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.3 อัตราดอกเบีย้
1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.6 ทองคา
1.7 น้ามันดิบ
1.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 –
1.7 หรือ 1.10
1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.8
1.10 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนด
ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า
ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว
ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
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2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 ได้ระบุเกีย่ วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ
ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้
การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น
สมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี
ลักษณะดังนี้
3.1 เป็นดัชนีที่มีการกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูล
ของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้
เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ ีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีทมี่ ีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีนาหนั
้ ก < 20% ของน้าหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึง่ มีน้าหนัก < 35% ของน้าหนักทั้งหมด ใน
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กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราที่
กาหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้อง
นาองค์ประกอบเกีย่ วข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือ
เป็นดัชนีราคาทองคาหรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงือ่ นไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนใน
ตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ ีความน่าเชื่อถือและทาหน้าที่ได้อย่าง
อิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.
บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อที่มีการเสนอ
ข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณจากตัวแปร
อย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price)
ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คานวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึง่ 3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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ที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิง
จากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณ
จากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้วา่ วิธกี ารคานวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน
(cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives
สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่
สานักงานกาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้
บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที่ 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของบริษัทจัดการ ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยสาคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives
ให้บริษัทจัดการทราบทันที
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ
เทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึง่ อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซอื้ ประกันความเสีย่ ง
ด้านเครดิตทีเ่ กี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน
ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพัน
ที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซือ้ ประกันความเสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ
มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit
event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมี
เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึ่งกาหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชาระหนี้เมื่อเกิด credit event
ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ ในกลุ่ม obligation
ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ
กาหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงของสินทรัพย์อา้ งอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจาก
สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนใน
อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่
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หัวข้อ / เรื่อง

3.14. อัตรำส่วนกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม :

ข้อมูลเดิม

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
(..................................)

แก้ไขเป็น
เหตุผล
ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบ
กาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่ มีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีข้อกาหนดที่ทาให้สิทธิที่กาหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น แก้ไขตำม
ประกำศ
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
ทน.87/2558
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญำ
(single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับ
แรกขึ้นไป

3
4

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับ
แรก

ไม่เกิน 35%

3.1 หน่วย CIS ไทย

ไม่เกิน 10%

3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ

ไม่เกิน 25%

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดาเนินงาน
ของกองทุน)
5

47

(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale)

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง

(1) 20% หรือ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม (2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
Benchmark + 5%
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เสนอขายในประเทศไทย
5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
organized market หรือเทียบเท่า
6

ทรัพย์สินดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายใน (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการ
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้
ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อ ผูกพันมีภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ
ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่
โดยเลือกใช้ credit rating
รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่
แบบ national scale) หรือ
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินใน
ทาให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ benchmark + 5%
ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่
จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัท
ดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์ สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผ่ ู้ออกตราสาร
อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทา
ให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียน ซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
6.4.2 มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade
6.4.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)
6.4.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
ของ organized market
หรือเทียบเท่า

49

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ
investment grade
6.6 หน่วยproperty ดังนี้
6.6.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.6.2 หน่วย property ที่อยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายตาม 5.6.1
6.7 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit
rating อยู่ระดับ investment grade
6.7.1 reverse repo
6.7.2 OTC derivatives
7

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ
1 – ข้อ 6 (SIP)

ไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น
แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

เหตุผล
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
group limit ของคู่สัญญา

ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ - ทุกประเภทรวมกันไม่
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย บัญชี (หรือในรอบอายุ
หรือคู่สัญญา ดังนี้
กองทุนสาหรับกองทุนที่
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น มีอายุโครงการ <1 ปี)
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั
1.2 ธนาคารพาณิชย์
กองทุนที่อายุโครงการ
1.3 บริษัทเงินทุน
หรืออายุสญ
ั ญาคงเหลือ
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
กองทุนที่มีอายุทั้ง
(ไม่ ร วมถึ ง เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที่ มี โครงการหรือ อายุทั้ง
วัตถุ ประสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่ สัญญา ≥ 1 ปี
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่ กองทุนได้ด าเนิ นการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุ น ของกองทุ น หรื อมี การลงทุ น ใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3 reverse repo

ไม่เกิน 25%

4 securities lending

ไม่เกิน 25%

5 ตราสารดังนี้ (total SIP)
5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET
และในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%

5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET และของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลก
เงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
6 derivatives
6.1 hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives
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ไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
6.2 non – hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives
ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง

Global
exposure
limit

OTC
derivatives
limit

กรณีกองทุน ไม่เกิน 25%
ไม่มีการ
ของ NAV
ลงทุนแบบ
ซับซ้อน
จากัด net
exposure
ที่เกิดจาก
การลงทุนใน
derivatives
โดยต้องไม่
เกิน 100%
ของ NAV
7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

ไม่เกิน 20%

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 หุ้นของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

อัตรำส่วน
กรณี ที่ เป็ นการลงทุ นของ MF (ที่ มิ ใช่ กองทุ นรวม
วายุ ภั กษ์)ทุ กกองทุ นรวมกันภายใต้ การจั ดการของ
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน
< 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)
หมายเหตุ :
มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้ การค้า รายได้ รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้ างจ่าย
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ ได้ รับความเห็ นชอบจากส านั กงาน โดยต้ องเป็ น
หน่วย CIS ของกองทุ นที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง
4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน
infra ที่ออกหน่วยนั้น

ส่วนที่ 5 : กำรดำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุน
ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่
ลงทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและ
วันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้ ขาดคุณสมบัติ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคี ุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัท
จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดงั กล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน
และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการสุดท้าย
ของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ
4 ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่า
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใด
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว
บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่มกี ารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที่มเี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิ ดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของบริษัทจัดการในเรือ่ งดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำม
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ
2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเติม
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หัวข้อ / เรื่อง
คำจำกัดควำม :

ข้อมูลเดิม
แก้ไขเป็น
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic (…. )
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส
“กลุม่ กิจการ”
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
จากัด
สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน
“กองทุนฟื้นฟู”
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ไทย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
“กองทุนรวมเปิด”
กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
“กองทุนรวม
กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ทีบ่ ริษัทจัดการมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน
พันธบัตรเอเชีย”
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน
โครงการจัดตัง้ กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)
วันทาการขาย หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันทาการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
“กองทุนรวมสึนามิ”
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนา
เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
เงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
หลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรง
สัง่ ซื้อ หมายถึง สัง่ ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลัง
จากธรณีพิบตั ิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
จากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้
ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
“กองทุน AI”
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย (Accredited
ผู้สงั่ ซื้อ หมายถึง ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุน
1
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื่อสิน้ วันทีค่ านวณนั้น โดยคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้คานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิง้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษทั ที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัทขึน้ ทะเบียน หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย (depositary receipt)
หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ ทีอ่ อกโดย

แก้ไขเป็น
Investor Mutual Fund)

2

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน FIF”

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign
Investment Fund)

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ

แก้ไขเป็น
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่
ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของ
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มรี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึง่ มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด
จานวนหน่วยลงทุน
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตัง้ ขึ้นและถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจากัดนัน้
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จากัด
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ ภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับธุรกิจหลักทรัพย์ทไี่ ด้รับอนุญาต
3

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดย
การเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ ีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็ง
กาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของ
กองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง
เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
และจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม

แก้ไขเป็น

4

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจานวน ณ
เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ

“ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น
ได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ
คลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐ
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน
แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขาย
ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์
จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่ง
กาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
5

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

6

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

7

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงซึ่งกาหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท้ มี่ ีภาระผูกพันในการชาระหนีต้ ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและ
ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
กองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

8

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์
ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมใน
ตลาดทุน
3. foreign REIT

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS
ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน เว้น
แต่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่
5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ ไปยังคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้
(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
สาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว
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“credit event”

เหตุการณ์ที่เกีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระ
หนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสาร
หรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized
exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี าร
ลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น

“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ัดตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้ (Greater
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดย
การนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“IOSCO”

International Organization of Securities
Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ ไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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“Non-retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม
credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category
& obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“organized market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับตราสารนั้น

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“PF”

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้จากการ
คานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase
agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็นการประเมินความเสี่ยง
ในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
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หัวข้อ / เรื่อง

3.3 ลักษณะพิเศษ:

ข้อมูลเดิม

กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
(Specific Fund)

3.4 กำรลงทุนใน
FIF (ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ต่ำงประเทศ :
กำรกำหนดสัดส่วน
กำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :
ร้อยละสูงสุดในกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศ :

แก้ไขเป็น
Association)
“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

-----

กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสีย่ งทั้งในและต่างประเทศ
กาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

79.00
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ให้สอดคล้อง
กับประกำศ
ทน.87/2558
ซึ่งไม่มี
specific fund
แล้ว
ปรับปรุง
ข้อมูลตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558
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หัวข้อ / เรื่อง
3.13.1. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธอี ื่นที่
จะลงทุนในประเทศ :

ข้อมูลเดิม
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย
(.............................................................)

แก้ไขเป็น
เหตุผล
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ แก้ไขตำม
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ประกำศ
ทน.87/2558
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาด
ทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัว่ ไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารหนี้
1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร
1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 1.2.6 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เป็น
1.3.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.3.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
1.5 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกี ารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้
1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.6 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3
2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี
นโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)
สามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing
fund) นั้น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (investing fund) นั้น
3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง
ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้
ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)
1.8 นิติบุคคลที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันรับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซงึ่ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีข่ ึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสาร
หนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่นา่ เชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย
ตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม
ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไป
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ตามสมการการ คานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชาระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นค่าซื้อหลักทรัพย์
หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 +
discount rate))
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน
4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คสู่ ัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน
4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)
เป็นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัย
ความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการตาม
4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo
จนถึงวันที่มีการคานวณ
4.5.2 คานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo
ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ ับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถ
บังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือ
ทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็นการกาหนดขึ้นโดยคานึงถึง
ปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ
SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้อง
เป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ ึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ดาเนินการโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้
ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน
ทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญ
ของสัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี
underlying เป็น
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัว
แปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ทีเ่ ป็นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้อง
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

26

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ
derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover
rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives
สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่
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เหตุผล

สานักงานกาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้
บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของ บริษัทจัดการให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทาการถัดไป
5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยสาคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives
ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
3.13.2. ประเภทของ บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อกองทุนได้
หลักทรัพย์หรือ
เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร ที่ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดงั นี้...(...)
หำดอกผลโดยวิธอี ื่นที่
จะลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าว
ต้องเสนอขายหรือเป็นการทาสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกากับดูแลด้าน
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของ
บริษัทที่จัดตัง้ และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS)เป็นต้น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารทุนต่างประเทศ
1.2.1 หุ้น
1.2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.2.3 TSR
1.2.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share
warrants
1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มลี ักษณะทานองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 –
1.2.4 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 ตราสารหนี้ต่างประเทศ
1.3.1 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.3.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 29
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.3.6 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้
1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.4.3 อัตราดอกเบี้ย
1.4.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.4.6 ทองคา
1.4.7 น้ามันดิบ
1.4.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปร
ตาม 1.4.1 – 1.4.7 หรือ 1.4.10
1.4.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.8
1.4.10 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนด
1.5 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
1.6 หน่วยลงทุนต่างประเทศ (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้
1.7 หน่วย property ต่างประเทศ
1.8 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (DW) ต่างประเทศ
1.9 ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)
ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน
รวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจาหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่
กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัท
จัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว
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1.10 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.19 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property ต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3
2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เป็นดังนี้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
กากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.2 CIS Operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับ
ดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
3. ประเทศที่กากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครอง
ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สานักงานกาหนด
4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้อง
มีการจากัดการกู้ยมื ไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจาเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการ
ชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึง่ เป็นกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม (investing
Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน > 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศ
นั้น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing
Fund) นั้น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (Investing fund) นั้น
5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS
ต่างประเทศซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับ
กองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีวามจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ
ต้องจัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจาเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกีย่ วข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
ของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ
SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้อง
เป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
33

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืมต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ ึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ดาเนินการโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้
ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน
ทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญ
ของสัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
ดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี
underlying อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.3 อัตราดอกเบีย้
1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.6 ทองคา
1.7 น้ามันดิบ
1.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 –
1.7 หรือ 1.10
1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.8
1.10 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนด
ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า
ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว
ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 ได้ระบุเกีย่ วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ
ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้
การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น
สมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี
ลักษณะดังนี้
3.1 เป็นดัชนีที่มีการกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูล
ของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้
เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ ีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีทมี่ ีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีนาหนั
้ ก < 20% ของน้าหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึง่ มีน้าหนัก < 35% ของน้าหนักทั้งหมด ใน
กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราที่
กาหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนา
องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทัง้ หมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือ
เป็นดัชนีราคาทองคาหรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงือ่ นไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนใน
ตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ ีความน่าเชื่อถือและทาหน้าที่ได้อย่าง
อิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.
บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อที่มีการเสนอ
ข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณจากตัวแปร
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
อย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price)
ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คานวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึง่ 3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิง
จากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณ
จากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้วา่ วิธกี ารคานวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน
(cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives
สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่
สานักงานกาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้
บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที่ 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของบริษัทจัดการ ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยสาคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives
ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ
เทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึง่ อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซอื้ ประกันความเสีย่ ง
ด้านเครดิตทีเ่ กี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน
ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพัน
ที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซือ้ ประกันความเสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ
มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit
event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมี
เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึ่งกาหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชาระหนี้เมื่อเกิด credit event
ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ ในกลุ่ม obligation
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หัวข้อ / เรื่อง

3.14. อัตรำส่วนกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม :

ข้อมูลเดิม

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน

แก้ไขเป็น
เหตุผล
ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ
กาหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงของสินทรัพย์อา้ งอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจาก
สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนใน
อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่
ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบ
กาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่ มีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีข้อกาหนดที่ทาให้สิทธิที่กาหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น แก้ไขตำม
ประกำศ
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
ทน.87/2558
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
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ข้อมูลเดิม
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
(..................................)

แก้ไขเป็น

เหตุผล

ประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญำ
(single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับ
แรกขึ้นไป

3
4

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับ
แรก

ไม่เกิน 35%

3.1 หน่วย CIS ไทย

ไม่เกิน 10%

3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ

ไม่เกิน 25%

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดาเนินงาน
ของกองทุน)
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(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale)

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

เหตุผล
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง (1) 20% หรือ
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม (2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
Benchmark + 5%
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เสนอขายในประเทศไทย
5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
organized market หรือเทียบเท่า
6

ทรัพย์สินดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายใน (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการ
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด
ผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
โดยเลือกใช้ credit rating
รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่
แบบ national scale) หรือ
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้ (2) น้าหนักของทรัพย์สินใน
มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขาย benchmark + 5%
ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตัง้
ขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือ
ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผ่ ู้ออกตราสาร
อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทา
ให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียน ซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
6.4.2 มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade
6.4.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)
6.4.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
ของ organized market
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

หรือเทียบเท่า
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ
investment grade
6.6 หน่วยproperty ดังนี้
6.6.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.6.2 หน่วย property ที่อยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายตาม 5.6.1
6.7 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit
rating อยู่ระดับ investment grade
6.7.1 reverse repo
6.7.2 OTC derivatives
7
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ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ
1 – ข้อ 6 (SIP)

ไม่เกิน 5%
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
group limit ของคู่สัญญา

ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ - ทุกประเภทรวมกันไม่
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย บัญชี (หรือในรอบอายุ
หรือคู่สัญญา ดังนี้
กองทุนสาหรับกองทุนที่
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น มีอายุโครงการ <1 ปี)
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั
1.2 ธนาคารพาณิชย์
กองทุนที่อายุโครงการ
1.3 บริษัทเงินทุน
หรืออายุสญ
ั ญาคงเหลือ
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
กองทุนที่มีอายุทั้ง
(ไม่ ร วมถึ ง เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที่ มี โครงการหรือ อายุทั้ง
วัตถุ ประสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่ สัญญา ≥ 1 ปี
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
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เหตุผล
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่ กองทุนได้ด าเนิ นการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุ น ของกองทุ น หรื อมี การลงทุ น ใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)

3 reverse repo

ไม่เกิน 25%

4 securities lending

ไม่เกิน 25%

5 ตราสารดังนี้ (total SIP)
5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET
และในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET และของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอน
ตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
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ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

5.3 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน
(B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
6 derivatives
6.1 hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
6.2 non – hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives
ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง

ไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
Global
exposure
limit

OTC
derivatives
limit

กรณีกองทุน ไม่เกิน 25%
ไม่มีการ
ของ NAV
ลงทุนแบบ
ซับซ้อน
จากัด net
exposure
ที่เกิดจาก
การลงทุนใน
derivatives
โดยต้องไม่
เกิน 100%
ของ NAV
7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
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ไม่เกิน 20%
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 หุ้นของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

อัตรำส่วน
กรณี ที่ เป็ นการลงทุ นของ MF (ที่ มิ ใช่ กองทุ นรวม
วายุ ภั กษ์)ทุ กกองทุ นรวมกันภายใต้ การจั ดการของ
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน
< 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร หมายเหตุ :
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ)
มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้ การค้า รายได้ รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้ างจ่าย
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ ได้ รับความเห็ นชอบจากส านั กงาน โดยต้ องเป็ น
หน่วย CIS ของกองทุ นที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง
4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน
infra ที่ออกหน่วยนั้น
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 5 : กำรดำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุน
ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่
ลงทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและ
วันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้ ขาดคุณสมบัติ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคี ุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัท
จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดงั กล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน
และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการสุดท้าย
ของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ
4 ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่า
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว
บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่มกี ารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดิมนั้น
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที่มเี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิ ดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของบริษัทจัดการในเรือ่ งดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ
2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเติม
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หัวข้อ / เรื่อง
คำจำกัดควำม :

ข้อมูลเดิม
แก้ไขเป็น
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค, เอเชีย่ นสเปเชี่ยล
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค, เอเชีย่ น
ซิททูเอชั่นส์, โกลบอลอัลโลเคชั่น, โกลด์, เอชเอสไอ, นิปปอนโกรท,
สเปเชี่ยลซิททูเอชั่นส์, โกลบอลอัลโลเคชั่น, โกลด์, เอชเอสไอ, นิปปอนโกรท,
เอสแอนด์พี 500
เอสแอนด์พี 500 (…. )
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสพลัสบริค, เอเชี่ยน
สเปเชี่ยลซิททูเอชั่นส์, โกลบอลอัลโลเคชั่น, โกลด์, เอชเอสไอ,
“กลุ่มกิจการ”
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
นิปปอนโกรท, เอสแอนด์พี 500
สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส
“กองทุนฟืน้ ฟู”
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
จากัด
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศ
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน
ไทย
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
“กองทุนรวมเปิด”
กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
“กองทุนรวม
กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
พันธบัตรเอเชีย”
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
โครงการจัดตัง้ กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง
ทีบ่ ริษัทจัดการมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)
ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน
วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันทาการขาย หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
“กองทุนรวมสึนามิ”
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนา
วันทาการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
เงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
หลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรง
เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
จากธรณีพิบตั ิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้
1
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
สัง่ ซื้อ หมายถึง สัง่ ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลัง
จากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื้อ หมายถึง ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื่อสิน้ วันทีค่ านวณนั้น โดยคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้คานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีต่ ัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิง้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษทั ที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัทขึน้ ทะเบียน หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย

แก้ไขเป็น

2

“กองทุน AI”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย (Accredited
Investor Mutual Fund)

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน FIF”

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign
Investment Fund)

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

หลักทรัพย์กรุงเทพ
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย (depositary receipt)
หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ ทีอ่ อกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ
คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่
ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของ
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มรี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึง่ มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด
จานวนหน่วยลงทุน
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจากัดทีต่ ลาดหลักทรัพย์จัดตัง้ ขึ้นและถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจากัดนัน้
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จากัด
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ ภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
3

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดย
การเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ ีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็ง
กาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของ
กองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับธุรกิจหลักทรัพย์ทไี่ ด้รับอนุญาต
และจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม

แก้ไขเป็น
เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจานวน ณ
เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ

“ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ได้
“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ
คลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐ
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน
แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขาย
ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์
จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย
5

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่ง
กาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น
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“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

7

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงซึ่งกาหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท้ มี่ ีภาระผูกพันในการชาระหนีต้ ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและ
ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
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“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์
ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมใน
ตลาดทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3. foreign REIT
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“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS
ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน เว้น
แต่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่
5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ ไปยังคู่สัญญาอีก

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้
(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
สาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

10

“credit event”

เหตุการณ์ที่เกีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระ
หนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสาร
หรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized
exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี าร
ลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ัดตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้ (Greater
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดย
การนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities
Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ ไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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“Non-retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม
credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category
& obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“organized market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับตราสารนั้น

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“PF”

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้จากการ
คานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase
agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็นการประเมินความเสี่ยง
ในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

3.10 กำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :
กำรกำหนดสัดส่วน
กำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :
ร้อยละสูงสุดในกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศ :
3.6.1 ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธอี ื่นที่
จะลงทุนในประเทศ :

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
Association)

“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

เหตุผล

ปรับปรุง
ข้อมูลตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558

FIF (ลงทุนโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ)

กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสีย่ งทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ แก้ไขตำม
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ประกำศ
ทน.87/2558
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาด
ทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
แก้ไขเป็น
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธี
คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อน อื่น
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัว่ ไป
(.............................................................)
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารหนี้
1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง
1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.5 ตราสารหนี้อื่นที่มลี ักษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 1.2.4 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน
1.4 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.3 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
16

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี
underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัว
แปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้อง
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ
derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover
rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives
สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่
สานักงานกาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้
บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของ บริษัทจัดการให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทาการถัดไป
5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยสาคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives
ให้บริษัทจัดการทราบทันที
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ

เหตุผล

ร้องขอได้
3.6.2 ประเภทของ
บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อกองทุนได้
หลักทรัพย์หรือ
เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร ที่ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดงั นี้...(...)
หำดอกผลโดยวิธอี ื่นที่
จะลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าว
ต้องเสนอขายหรือเป็นการทาสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของ
บริษัทที่จัดตัง้ และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS)เป็นต้น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 หน่วยลงทุนต่างประเทศ (หน่วย CIS)
1.3 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.2 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3
2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เป็นดังนี้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
กากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.2 CIS Operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับ
ดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
3. ประเทศที่กากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครอง
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สานักงานกาหนด
4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้อง
มีการจากัดการกู้ยมื ไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจาเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการ
ชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึง่ เป็นกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม (investing
Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน > 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศ
นั้น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing
Fund) นั้น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (Investing fund) นั้น
5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS
ต่างประเทศซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับ
กองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีวามจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ
ต้องจัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจาเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกีย่ วข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

3.7. อัตรำส่วนกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม :

ข้อมูลเดิม

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
(..................................)

แก้ไขเป็น

เหตุผล

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
ของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น แก้ไขตำม
ประกำศ
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
ทน.87/2558
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญำ
(single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

หน่วย CIS ต่างประเทศ

ไม่จากัดอัตราส่วน

3

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดาเนินงาน
ของกองทุน)

4

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale)

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

4.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น (1) 20% หรือ
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ (2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่
Benchmark + 5%
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
4.2 เสนอขายในประเทศไทย
4.3 มี credit rating อยู่ในระดับ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

investment grade
4.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
organized market หรือเทียบเท่า
5

ทรัพย์สินดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
5.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการ
5.1.1 เป็นตราสารหนี้
ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ
ผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ
5.1.2 มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale) หรือ
5.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ (2) น้าหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%
เสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)

5.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
ของ organized market
หรือเทียบเท่า
5.2 ธุรกรรม OTC derivatives ที่
คู่สัญญามี credit rating อยู่ระดับ
investment grade
6
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ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ
1 – ข้อ 5 (SIP)

ไม่เกิน 5%
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ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
group limit ของคู่สัญญา

ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ - ทุกประเภทรวมกันไม่
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย บัญชี (หรือในรอบอายุ
หรือคู่สัญญา ดังนี้
กองทุนสาหรับกองทุนที่
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น มีอายุโครงการ <1 ปี)
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั
1.2 ธนาคารพาณิชย์
กองทุนที่อายุโครงการ
1.3 บริษัทเงินทุน
หรืออายุสญ
ั ญาคงเหลือ
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
กองทุนที่มีอายุทั้ง
(ไม่ ร วมถึ ง เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที่ มี โครงการหรือ อายุทั้ง
วัตถุ ประสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่ สัญญา ≥ 1 ปี
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กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่ กองทุนได้ด าเนิ นการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุ น ของกองทุ น หรื อมี การลงทุ น ใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)

3 ตราสารดังนี้ (total SIP)
3.1 ตราสารหนี้ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market
หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญา
ใช้เงิน (P/N)
4 derivatives
hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
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ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%

ไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 หุ้นของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

อัตรำส่วน
กรณี ที่ เป็ นการลงทุ นของ MF (ที่ มิ ใช่ กองทุ นรวม
วายุ ภั กษ์)ทุ กกองทุ นรวมกันภายใต้ การจั ดการของ
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน
< 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) หมายเหตุ :
มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้ การค้า รายได้ รั บล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้ างจ่าย
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ ได้ รับความเห็ นชอบจากส านั กงาน โดยต้ องเป็ น
หน่วย CIS ของกองทุ นที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 5 : กำรดำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุน
ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่
ลงทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและ
วันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้ ขาดคุณสมบัติ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคี ุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัท
จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดงั กล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน
และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการสุดท้าย
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ
4 ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่า
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว
บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่มกี ารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4. ในกรณีที่มเี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิ ดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของบริษัทจัดการในเรือ่ งดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ
2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ
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ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเติม
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง
คำจำกัดควำม :

ข้อมูลเดิม
แก้ไขเป็น
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู, ซีเอสไอ 300
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู,
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสพลัสยุโรปแวลู, ซีเอส ซีเอสไอ 300 (….)
ไอ 300
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส
“กลุ่มกิจการ”
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
จากัด
สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน
“กองทุนฟืน้ ฟู”
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ไทย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
“กองทุนรวมเปิด”
กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
“กองทุนรวม
กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ทีบ่ ริษัทจัดการมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน
พันธบัตรเอเชีย”
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน
โครงการจัดตัง้ กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)
วันทาการขาย หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันทาการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
“กองทุนรวมสึนามิ”
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนา
เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
เงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
หลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรง
สัง่ ซื้อ หมายถึง สัง่ ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลัง
จากธรณีพิบตั ิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
จากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้
ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
1
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
ผู้สงั่ ซื้อ หมายถึง ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื่อสิน้ วันทีค่ านวณนั้น โดยคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้คานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิง้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษทั ที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัทขึน้ ทะเบียน หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย (depositary receipt)

แก้ไขเป็น

2

“กองทุน AI”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย (Accredited
Investor Mutual Fund)

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน FIF”

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign
Investment Fund)

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ ทีอ่ อกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ
คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่
ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของ
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มรี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึง่ มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด
จานวนหน่วยลงทุน
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตัง้ ขึ้นและถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจากัดนัน้
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จากัด
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ ภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับธุรกิจหลักทรัพย์ทไี่ ด้รับอนุญาต

แก้ไขเป็น
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

3

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดย
การเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ ีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็ง
กาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของ
กองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
และจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม

แก้ไขเป็น
เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจานวน ณ
เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ

“ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ได้
“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ
คลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐ
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน
แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขาย
ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์
จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย
5

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่ง
กาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

6

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

7

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงซึ่งกาหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท้ มี่ ีภาระผูกพันในการชาระหนีต้ ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและ
ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

8

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์
ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมใน
ตลาดทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3. foreign REIT

9

“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS
ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน เว้น
แต่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่
5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ ไปยังคู่สัญญาอีก

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้
(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
สาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

10

“credit event”

เหตุการณ์ที่เกีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระ
หนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสาร
หรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized
exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี าร
ลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ัดตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้ (Greater
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดย
การนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities
Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ ไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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“Non-retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม
credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category
& obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“organized market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับตราสารนั้น

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“PF”

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้จากการ
คานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase
agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็นการประเมินความเสี่ยง
ในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

3.4 กำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :
กำรกำหนดสัดส่วน
กำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :
ร้อยละสูงสุดในกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศ :
3.13.1. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธอี ื่นที่
จะลงทุนในประเทศ :

ข้อมูลเดิม

FIF (ลงทุนโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ)

แก้ไขเป็น
“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
Association)

“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสีย่ งทั้งในและต่างประเทศ
กาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

เหตุผล

ปรับปรุง
ข้อมูลตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ แก้ไขตำม
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ประกำศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทน.87/2558
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ รวมถึง
กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาด
การลงทุนในหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
ทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
อื่นอย่างใด ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคต
อีกด้วย (.............................................................)

แก้ไขเป็น
เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัว่ ไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารหนี้
1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มลี ักษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 1.2.6 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน
1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
1.5 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS)
1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.6 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3
2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี
นโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
สามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นัน้
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing
fund) นั้น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (investing fund) นั้น
3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง
ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
18

เหตุผล
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ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้
ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)
1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)
1.8 นิติบุคคลที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันรับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้
หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซงึ่ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสาร
หนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่นา่ เชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย
ตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม
ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไป
ตามสมการการ คานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชาระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นค่าซื้อหลักทรัพย์
หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 +
discount rate))
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน
4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คสู่ ัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน
4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)
เป็นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัย
ความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการตาม
4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo
จนถึงวันที่มีการคานวณ
4.5.2 คานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo
ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ ับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถ
บังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือ
ทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็นการกาหนดขึ้นโดยคานึงถึง
ปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ
SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้อง
เป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ ึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ดาเนินการโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้
ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน
ทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญ
ของสัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี
underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัว
แปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้อง
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ
derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover
rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives
สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่
สานักงานกาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้
บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของ บริษัทจัดการให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทาการถัดไป
5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยสาคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives
ให้บริษัทจัดการทราบทันที

27

เหตุผล
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ

เหตุผล

ร้องขอได้
3.13.2. ประเภทของ บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อกองทุนได้
หลักทรัพย์หรือ
เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร ที่ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดงั นี้...(...)
หำดอกผลโดยวิธอี ื่นที่
จะลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าว
ต้องเสนอขายหรือเป็นการทาสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของ
บริษัทที่จัดตัง้ และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS)เป็นต้น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ
1.2.1 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
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แก้ไขเป็น
1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 1.2.6 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน
1.4 หน่วยลงทุนต่างประเทศ (หน่วย CIS)
1.5 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.4 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3
2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เป็นดังนี้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
กากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.2 CIS Operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับ
ดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
3. ประเทศที่กากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครอง
ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สานักงานกาหนด
4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้อง
มีการจากัดการกู้ยมื ไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจาเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการ
ชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึง่ เป็นกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม (investing
Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน > 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศ
นั้น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing
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Fund) นั้น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (Investing fund) นั้น
5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS
ต่างประเทศซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับ
กองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีวามจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ
ต้องจัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจาเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกีย่ วข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
ของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
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ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
ดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี
underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นทีไ่ ม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า
ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว
ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 ได้ระบุเกีย่ วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ
ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้
การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น
สมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
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3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน
(cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives
สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่
สานักงานกาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้
บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที่ 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของบริษัทจัดการ ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทาการถัดไป
5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยสาคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives
ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
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ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง
3.14. อัตรำส่วนกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม :

ข้อมูลเดิม
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
(..................................)

แก้ไขเป็น
เหตุผล
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น แก้ไขตำม
ประกำศ
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
ทน.87/2558
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญำ
(single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับ
แรกขึ้นไป

3

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับ
แรก

ไม่เกิน 35%

3.1 หน่วย CIS ไทย

ไม่เกิน 10%

3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ
4

34

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดาเนินงาน
ของกองทุน)
5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

เหตุผล
โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale)

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น (1) 20% หรือ
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ (2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่
Benchmark + 5%
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เสนอขายในประเทศไทย
5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
organized market หรือเทียบเท่า
6

ทรัพย์สินดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการ
6.1.1 เป็นตราสารหนี้
ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ
ผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ
6.1.2 มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale) หรือ
6.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
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(2) น้าหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)
6.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
ของ organized market
หรือเทียบเท่า
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit
rating อยู่ระดับ investment grade
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC derivatives
7

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ
1 – ข้อ 6 (SIP)

ไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
group limit ของคู่สัญญา
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ - ทุกประเภทรวมกันไม่
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย บัญชี (หรือในรอบอายุ
หรือคู่สัญญา ดังนี้
กองทุนสาหรับกองทุนที่
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น มีอายุโครงการ <1 ปี)
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั
1.2 ธนาคารพาณิชย์
กองทุนที่อายุโครงการ
1.3 บริษัทเงินทุน
หรืออายุสญ
ั ญาคงเหลือ
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
กองทุนที่มีอายุทั้ง
(ไม่ ร วมถึ ง เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที่ มี โครงการหรือ อายุทั้ง
วัตถุ ประสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่ สัญญา ≥ 1 ปี
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่ กองทุนได้ด าเนิ นการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุ น ของกองทุ น หรื อมี การลงทุ น ใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3 reverse repo

ไม่เกิน 25%

4 securities lending

ไม่เกิน 25%

5 ตราสารดังนี้ (total SIP)
5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET
และในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%

5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET และของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.4 ตราสารหนี้ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market
หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญา
ใช้เงิน (P/N)
6 derivatives
hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
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ไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 หุ้นของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

อัตรำส่วน
กรณี ที่ เป็ นการลงทุ นของ MF (ที่ มิ ใช่ กองทุ นรวม
วายุ ภั กษ์)ทุ กกองทุ นรวมกันภายใต้ การจั ดการของ
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน
< 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) หมายเหตุ :
มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้ การค้า รายได้ รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้ างจ่าย
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ ได้ รับความเห็ นชอบจากส านั กงาน โดยต้ องเป็ น
หน่วย CIS ของกองทุ นที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 5 : กำรดำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุน
ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่
ลงทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและ
วันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้ ขาดคุณสมบัติ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคี ุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัท
จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดงั กล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน
และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการสุดท้าย
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ
4 ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่า
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว
บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่มกี ารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4. ในกรณีที่มเี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิ ดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของบริษัทจัดการในเรือ่ งดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ
2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเติม
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง
คำจำกัดควำม :

ข้อมูลเดิม
แก้ไขเป็น
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรป,ยุโรปพร็อพเพอร์ตี้, ไชน่า กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรป,
,นิคเคอิ
ยุโรปพร็อพเพอร์ตี้, ไชน่า, นิคเคอิ (…. )
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสพลัสยุโรป,
ยุโรปพร็อพเพอร์ตี้, ไชน่า, นิคเคอิ
“กลุ่มกิจการ”
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส
สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม
จากัด
“กองทุนฟืน้ ฟู”
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศ
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
ไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
“กองทุนรวมเปิด”
กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
“กองทุนรวม
กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
พันธบัตรเอเชีย”
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
ทีบ่ ริษัทจัดการมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน
โครงการจัดตัง้ กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)
วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
วันทาการขาย หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
วันทาการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
“กองทุนรวมสึนามิ”
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนา
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
เงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
หลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรง
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
จากธรณีพิบตั ิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
สัง่ ซื้อ หมายถึง สัง่ ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลัง
2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้
จากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
1

เหตุผล
เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ตำมประกำศ
ทน.87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื้อ หมายถึง ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื่อสิน้ วันทีค่ านวณนั้น โดยคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้คานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิง้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษทั ที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัทขึน้ ทะเบียน หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์

แก้ไขเป็น

2

“กองทุน AI”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย (Accredited
Investor Mutual Fund)

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน FIF”

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign
Investment Fund)

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
อ้างอิงไทย (depositary receipt)
หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ ทีอ่ อกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ
คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่
ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของ
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มรี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึง่ มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด
จานวนหน่วยลงทุน
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตัง้ ขึ้นและถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจากัดนัน้
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จากัด
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ ภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน

แก้ไขเป็น
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

3

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดย
การเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ ีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็ง
กาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของ
กองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับธุรกิจหลักทรัพย์ทไี่ ด้รับอนุญาต
และจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม

แก้ไขเป็น
เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจานวน ณ
เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ

“ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ได้
“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ
คลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐ
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน
แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขาย
ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์
จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย
5

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่ง
กาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

6

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

7

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงซึ่งกาหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท้ มี่ ีภาระผูกพันในการชาระหนีต้ ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและ
ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

8

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์
ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมใน
ตลาดทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3. foreign REIT

9

“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS
ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน เว้น
แต่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่
5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ ไปยังคู่สัญญาอีก

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้
(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
สาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

10

“credit event”

เหตุการณ์ที่เกีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระ
หนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสาร
หรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized
exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี าร
ลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ัดตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้ (Greater
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดย
การนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities
Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ ไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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“Non-retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม
credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category
& obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“organized market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับตราสารนั้น

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“PF”

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้จากการ
คานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase
agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็นการประเมินความเสี่ยง
ในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

3.4 กำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :
กำรกำหนดสัดส่วน
กำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :
ร้อยละสูงสุดในกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศ :
3.13.1. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธอี ื่นที่
จะลงทุนในประเทศ :

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
Association)

“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

เหตุผล

ปรับปรุง
ข้อมูลตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558

FIF (ลงทุนโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ)

กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสีย่ งทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ แก้ไขตำม
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ประกำศ
ทน.87/2558
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาด
ทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
แก้ไขเป็น
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธี
คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อน อื่น
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัว่ ไป
(.............................................................)
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารหนี้
1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มลี ักษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 1.2.6 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้
1.3.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.3.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.3.3 อัตราดอกเบี้ย
1.3.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.3.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.3.6 ทองคา
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.3.7 น้ามันดิบ
1.3.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปร
ตาม 1.3.1 – 1.3.7 หรือ 1.3.10
1.3.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.3.8
1.3.10 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนด
1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
1.5 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS)
1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.6 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3
2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี
นโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)
สามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing
fund) นั้น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (investing fund) นั้น
3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง
ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้
ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)
1.8 นิติบุคคลที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันรับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีทขี่ ึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซงึ่ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสาร
หนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่นา่ เชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย
ตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม
ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไป
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ตามสมการการ คานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชาระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นค่าซื้อหลักทรัพย์
หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 +
discount rate))
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน
4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คสู่ ัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน
4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)
เป็นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัย
ความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการตาม
4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo
จนถึงวันทีม่ ีการคานวณ
4.5.2 คานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo
ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ ับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถ
บังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือ
ทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็นการกาหนดขึ้นโดยคานึงถึง
ปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ
SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้อง
เป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอืน่ ตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ ึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ดาเนินการโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้
ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน
ทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญ
ของสัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี
underlying อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.3 อัตราดอกเบีย้
1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.6 ทองคา
1.7 น้ามันดิบ
1.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.11.7 หรือ 1.10
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.8
1.10 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนด
ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัว
แปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้อง
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ
derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี
ลักษณะดังนี้
3.1 เป็นดัชนีที่มีการกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูล
ของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้
เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ ีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีทมี่ ีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีนาหนั
้ ก < 20% ของน้าหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึง่ มีน้าหนัก < 35% ของน้าหนักทั้งหมด ใน
กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราที่
กาหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนา
องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือ
เป็นดัชนีราคาทองคาหรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงือ่ นไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
โดยตรง
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนใน
ตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ ีความน่าเชื่อถือและทาหน้าที่ได้อย่าง
อิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.
บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อที่มีการเสนอ
ข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณจากตัวแปร
อย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price)
ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คานวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึง่ 3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิง
จากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณ
จากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้วา่ วิธกี ารคานวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover
rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives
สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่
สานักงานกาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้
บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของ บริษัทจัดการให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยสาคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives
ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ
เทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึง่ อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซอื้ ประกันความเสีย่ ง
ด้านเครดิตทีเ่ กี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน
ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพัน
ที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซือ้ ประกันความเสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ
มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit
event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมี
เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึ่งกาหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าทีช่ าระหนีเ้ มื่อเกิด credit event
ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ ในกลุ่ม obligation
ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ
กาหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน

เหตุผล

ความเสี่ยงของสินทรัพย์อา้ งอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจาก
สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนใน
อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่
ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบ
กาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่ มีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีข้อกาหนดที่ทาให้สิทธิที่กาหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
3.13.2. ประเภทของ บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อกองทุนได้
หลักทรัพย์หรือ
เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร ที่ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดงั นี้...(...)
หำดอกผลโดยวิธอี ื่นที่
จะลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าว
ต้องเสนอขายหรือเป็นการทาสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของ
บริษัทที่จัดตัง้ และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS)เป็นต้น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ
1.2.1 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 1.2.6 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้
1.3.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.3.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.3.3 อัตราดอกเบี้ย
1.3.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.3.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.3.6 ทองคา
1.3.7 น้ามันดิบ
1.3.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปร
ตาม 1.3.1 – 1.3.7 หรือ 1.3.10
1.3.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.3.8
1.3.10 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนด
1.4 หน่วยลงทุนต่างประเทศ (หน่วย CIS)
1.5 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.4 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3
2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เป็นดังนี้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
กากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.2 CIS Operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับ
ดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
3. ประเทศที่กากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครอง
ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สานักงานกาหนด
4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้อง
มีการจากัดการกู้ยมื ไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจาเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการ
ชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึง่ เป็นกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม (investing
Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน > 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศ
นั้น
35

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing
Fund) นั้น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (Investing fund) นั้น
5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS
ต่างประเทศซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับ
กองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีวามจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ
ต้องจัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจาเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกีย่ วข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
ของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
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8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
ดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี
underlying อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.3 อัตราดอกเบีย้
1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.6 ทองคา
1.7 น้ามันดิบ
1.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 –
1.7 หรือ 1.10
1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.8
1.10 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนด
ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า
ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว
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ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 ได้ระบุเกีย่ วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ
ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้
การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น
สมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี
ลักษณะดังนี้
3.1 เป็นดัชนีที่มีการกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูล
ของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้
เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ ีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีทมี่ ีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีนาหนั
้ ก < 20% ของน้าหนักทั้งหมด
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3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึง่ มีน้าหนัก < 35% ของน้าหนักทั้งหมด ใน
กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราที่
กาหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนา
องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือ
เป็นดัชนีราคาทองคาหรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงือ่ นไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนใน
ตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ ีความน่าเชื่อถือและทาหน้าที่ได้อย่าง
อิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.
บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อที่มีการเสนอ
ข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณจากตัวแปร
อย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price)
ของสินค้าโภคภัณฑ์
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3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คานวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึง่ 3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิง
จากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณ
จากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้วา่ วิธกี ารคานวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน
(cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives
สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่
สานักงานกาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้
บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที่ 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของบริษัทจัดการ ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
นัยสาคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives
ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ
เทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึง่ อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซอื้ ประกันความเสีย่ ง
ด้านเครดิตทีเ่ กี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน
ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพัน
ที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซือ้ ประกันความเสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ
มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit
event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมี
เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึ่งกาหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชาระหนี้เมื่อเกิด credit event
ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ ในกลุ่ม obligation
ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ
กาหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงของสินทรัพย์อา้ งอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจาก
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

3.14. อัตรำส่วนกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม :

ข้อมูลเดิม

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
(..................................)

แก้ไขเป็น
สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนใน
อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่
ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบ
กาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่ มีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีข้อกาหนดที่ทาให้สิทธิที่กาหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

เหตุผล

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น แก้ไขตำม
ประกำศ
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
ทน.87/2558
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญำ
(single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับ
แรกขึ้นไป

3

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับ
แรก

ไม่เกิน 35%

3.1 หน่วย CIS ไทย

ไม่เกิน 10%

3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ
4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดาเนินงาน
ของกองทุน)

5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale)

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น (1) 20% หรือ

43

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ (2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่
Benchmark + 5%
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เสนอขายในประเทศไทย
5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
organized market หรือเทียบเท่า
6

ทรัพย์สินดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการ
ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ
6.1.1 เป็นตราสารหนี้
ผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช้ credit rating
6.1.2 มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade แบบ national scale) หรือ

6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

6.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง (2) น้าหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)
6.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
ของ organized market
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ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

หรือเทียบเท่า
6.2 ธุรกรรมดังนี้ที่คู่สัญญามี credit
rating อยู่ระดับ investment grade
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC derivatives
7

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ
1 – ข้อ 6 (SIP)

ไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
group limit ของคู่สัญญา

ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ - ทุกประเภทรวมกันไม่
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย บัญชี (หรือในรอบอายุ
หรือคู่สัญญา ดังนี้
กองทุนสาหรับกองทุนที่
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

มีอายุโครงการ <1 ปี)
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั
1.2 ธนาคารพาณิชย์
กองทุนที่อายุโครงการ
1.3 บริษัทเงินทุน
หรืออายุสญ
ั ญาคงเหลือ
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
กองทุนที่มีอายุทั้ง
(ไม่ ร วมถึ ง เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที่ มี โครงการหรือ อายุทั้ง
วัตถุ ประสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่ สัญญา ≥ 1 ปี
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
หรือ securities lending หรือ derivatives)
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

2 ทรัพย์สินดังนี้

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่ กองทุนได้ด าเนิ นการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุ น ของกองทุ น หรื อมี การลงทุ น ใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)

3 reverse repo

ไม่เกิน 25%

4 securities lending

ไม่เกิน 25%

5 ตราสารดังนี้ (total SIP)
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ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET
และในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET และของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.4 ตราสารหนี้ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market
หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญา
ใช้เงิน (P/N)
6 derivatives
6.1 hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

ไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

6.2 non – hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives Global
ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง
exposure
limit

OTC
derivatives
limit

กรณีกองทุน ไม่เกิน 25%
ไม่มีการ
ของ NAV
ลงทุนแบบ
ซับซ้อน
จากัด net
exposure
ที่เกิดจาก
การลงทุนใน
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล
derivatives
โดยต้องไม่
เกิน 100%
ของ NAV

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 หุ้นของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

อัตรำส่วน
กรณี ที่ เป็ นการลงทุ นของ MF (ที่ มิ ใช่ กองทุ นรวม
วายุ ภั กษ์)ทุ กกองทุ นรวมกันภายใต้ การจั ดการของ
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน
< 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) หมายเหตุ :
มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้ การค้า รายได้ รั บล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้ างจ่าย
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ ได้ รับความเห็ นชอบจากส านั กงาน โดยต้ องเป็ น
หน่วย CIS ของกองทุ นที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 5 : กำรดำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุน
ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่
ลงทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและ
วันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้ ขาดคุณสมบัติ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคี ุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัท
จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดงั กล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน
และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการสุดท้าย
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ
4 ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่า
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว
บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่มกี ารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4. ในกรณีที่มเี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิ ดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของบริษัทจัดการในเรือ่ งดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ
2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเติม
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง
คำจำกัดควำม :

ข้อมูลเดิม
แก้ไขเป็น
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ (…. )
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสพลัสออยล์
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส
“กลุม่ กิจการ”
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
จากัด
สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน
“กองทุนฟื้นฟู”
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ไทย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
“กองทุนรวมเปิด”
กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
“กองทุนรวม
กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ทีบ่ ริษัทจัดการมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน
พันธบัตรเอเชีย”
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน
โครงการจัดตัง้ กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)
วันทาการขาย หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันทาการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
“กองทุนรวมสึนามิ”
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนา
เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
เงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
หลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรง
สัง่ ซื้อ หมายถึง สัง่ ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลัง
จากธรณีพิบตั ิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
จากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้
ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
“กองทุน AI”
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย (Accredited
ผู้สงั่ ซื้อ หมายถึง ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุน
1
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื่อสิน้ วันทีค่ านวณนั้น โดยคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้คานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิง้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษทั ที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัทขึน้ ทะเบียน หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเี่ กิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย (depositary receipt)
หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ ทีอ่ อกโดย

แก้ไขเป็น
Investor Mutual Fund)

2

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน FIF”

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign
Investment Fund)

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ
คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่
ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของ
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มรี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึง่ มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด
จานวนหน่วยลงทุน
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตัง้ ขึ้นและถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจากัดนัน้
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จากัด
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ ภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับธุรกิจหลักทรัพย์ทไี่ ด้รับอนุญาต
และจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์

แก้ไขเป็น
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

3

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดย
การเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ ีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็ง
กาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของ
กองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง
เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
เพือ่ ทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม

แก้ไขเป็น

4

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจานวน ณ
เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ

“ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น
ได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ
คลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐ
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน
แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขาย
ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์
จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่ง
กาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
5

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

6

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

7

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงซึ่งกาหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท้ มี่ ีภาระผูกพันในการชาระหนีต้ ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและ
ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
กองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

8

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์
ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมใน
ตลาดทุน
3. foreign REIT

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS
ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน เว้น
แต่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่
5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ ไปยังคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้
(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
สาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว
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“credit event”

เหตุการณ์ที่เกีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระ
หนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสาร
หรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized
exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี าร
ลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น

“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ัดตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้ (Greater
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดย
การนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

12

“IOSCO”

International Organization of Securities
Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ ไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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“Non-retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม
credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category
& obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“organized market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับตราสารนั้น

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“PF”

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้จากการ
คานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase
agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็นการประเมินความเสี่ยง
ในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

3.5 กำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :
กำรกำหนดสัดส่วน
กำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :
ร้อยละสูงสุดในกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศ :
3.6.1. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธอี ื่นที่
จะลงทุนในประเทศ :

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
Association)
“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

เหตุผล

ปรับปรุง
ข้อมูลตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558

FIF (ลงทุนโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ)

กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสีย่ งทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ แก้ไขตำม
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ประกำศ
ทน.87/2558
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาด
ทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
แก้ไขเป็น
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธี
คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อน อื่น
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัว่ ไป
(.............................................................)
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารหนี้
1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง
1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.5 ตราสารหนี้อื่นที่มลี ักษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 1.2.4 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน
1.4 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.3 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3
2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี
นโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)
สามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing
fund) นั้น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (investing fund) นั้น
3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง
ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9

18

เหตุผล
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี
underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัว
แปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้อง
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ
derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover
rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives
สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่
สานักงานกาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้
บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของ บริษัทจัดการให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทาการถัดไป
5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยสาคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives
ให้บริษัทจัดการทราบทันที
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ

เหตุผล

ร้องขอได้
3.6.2 ประเภทของ
บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อกองทุนได้
หลักทรัพย์หรือ
เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร ที่ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดงั นี้...(...)
หำดอกผลโดยวิธอี ื่นที่
จะลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าว
ต้องเสนอขายหรือเป็นการทาสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของ
บริษัทที่จัดตัง้ และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS)เป็นต้น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารทุนต่างประเทศ
1.2.1 หุ้น
1.2.2 ตราสารทุนอื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 ตราสารหนี้ต่างประเทศ
1.3.1 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.3.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 1.3.6 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้
1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.4.3 อัตราดอกเบี้ย
1.4.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.4.6 ทองคา
1.4.7 น้ามันดิบ
1.4.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปร
ตาม 1.4.1 – 1.4.7 หรือ 1.4.9
1.4.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.8
1.4.10 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนด
1.5 หน่วยลงทุนต่างประเทศ (หน่วย CIS)
1.6 หน่วย property ต่างประเทศ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.6 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3
2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เป็นดังนี้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
กากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.2 CIS Operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
3. ประเทศที่กากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครอง
ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สานักงานกาหนด
4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้อง
มีการจากัดการกู้ยมื ไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจาเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการ
ชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึง่ เป็นกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม (investing
Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน > 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศ
นั้น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing
Fund) นั้น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (Investing fund) นั้น
5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS
ต่างประเทศซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับ
กองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีวามจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ
ต้องจัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจาเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกีย่ วข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
ของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
ดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี
underlying อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.3 อัตราดอกเบีย้
1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.6 ทองคา
1.7 น้ามันดิบ
1.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 –
1.7 หรือ 1.10
1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.8
1.10 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนด
ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า
ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว
ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 ได้ระบุเกีย่ วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ
ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึง่ เป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้
การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น
สมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี
ลักษณะดังนี้
3.1 เป็นดัชนีที่มีการกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูล
ของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้
เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ ีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีทมี่ ีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีนาหนั
้ ก < 20% ของน้าหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึง่ มีน้าหนัก < 35% ของน้าหนักทั้งหมด ใน
กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราที่
กาหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนา
องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือ
เป็นดัชนีราคาทองคาหรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงือ่ นไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนใน
ตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ของกองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ ีความน่าเชื่อถือและทาหน้าที่ได้อย่าง
อิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.
บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อที่มีการเสนอ
ข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณจากตัวแปร
อย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price)
ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คานวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึง่ 3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิง
จากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณ
จากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้วา่ วิธกี ารคานวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน
(cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives
สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่
สานักงานกาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้
บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที่ 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของบริษัทจัดการ ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยสาคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives
ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ
เทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึง่ อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซอื้ ประกันความเสีย่ ง
ด้านเครดิตทีเ่ กี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน
ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพัน
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แก้ไขเป็น
ที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซือ้ ประกันความเสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ
มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit
event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมี
เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึ่งกาหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชาระหนี้เมื่อเกิด credit event
ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ ในกลุ่ม obligation
ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ
กาหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงของสินทรัพย์อา้ งอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจาก
สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนใน
อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่
ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบ
กาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่ มีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีข้อกาหนดที่ทาให้สิทธิที่กาหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขาย
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หัวข้อ / เรื่อง

3.7. อัตรำส่วนกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม :

ข้อมูลเดิม

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
(..................................)

แก้ไขเป็น
เหตุผล
ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น แก้ไขตำม
ประกำศ
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
ทน.87/2558
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญำ
(single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับ
แรกขึ้นไป

3

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับ
แรก

ไม่เกิน 35%

3.1 หน่วย CIS ไทย

ไม่เกิน 10%

3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ
4
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เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดาเนินงาน
ของกองทุน)
5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

เหตุผล
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale)

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น (1) 20% หรือ
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ (2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่
Benchmark + 5%
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เสนอขายในประเทศไทย
5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade

6
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5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
organized market หรือเทียบเท่า
ทรัพย์สินดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขาย (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการ
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ
ผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดซื้อขาย
ผูกพันมีภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
โดยเลือกใช้ credit rating
ตราสารทุนทีผ่ ู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
แบบ national scale) หรือ
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินใน
เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน
benchmark + 5%

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่
จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สาหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่
ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียน ซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้
6.4.2 มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade
6.4.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ ด้รับอนุญาต
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)
6.4.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
ของ organized market
หรือเทียบเท่า
6.5 หน่วยproperty ดังนี้
6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อ
ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายตาม 6.5.1
6.6 ธุรกรรม OTC derivatives ที่
คู่สัญญามี credit rating อยู่ระดับ
investment grade
7
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ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ
1 – ข้อ 6 (SIP)

ไม่เกิน 5%

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
group limit ของคู่สัญญา

ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ - ทุกประเภทรวมกันไม่
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย บัญชี (หรือในรอบอายุ
หรือคู่สัญญา ดังนี้
กองทุนสาหรับกองทุนที่
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น มีอายุโครงการ <1 ปี)
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั
1.2 ธนาคารพาณิชย์
กองทุนที่อายุโครงการ
1.3 บริษัทเงินทุน
หรืออายุสญ
ั ญาคงเหลือ
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
กองทุนที่มีอายุทั้ง
(ไม่ ร วมถึ ง เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที่ มี โครงการหรือ อายุทั้ง
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
วัตถุ ประสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
หรือ securities lending หรือ derivatives)

เหตุผล
สัญญา ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี้

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่ กองทุนได้ด าเนิ นการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุ น ของกองทุ น หรื อมี การลงทุ น ใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)

3 reverse repo

ไม่เกิน 25%

4 securities lending

ไม่เกิน 25%

5 ตราสารดังนี้ (total SIP)
5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET
และในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET และของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
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ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.4 ตราสารหนี้ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market
หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญา
ใช้เงิน (P/N)
6 derivatives
6.1 hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

ไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

6.2 non – hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives Global
ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง
exposure
limit

OTC
derivatives
limit

กรณีกองทุน ไม่เกิน 25%
ไม่มีการ
ของ NAV
ลงทุนแบบ
ซับซ้อน
จากัด net
exposure
ที่เกิดจาก
การลงทุนใน
derivatives
โดยต้องไม่
เกิน 100%
ของ NAV

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ
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ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1 หุ้นของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

กรณี ที่ เป็ นการลงทุ นของ MF (ที่ มิ ใช่ กองทุ นรวม
วายุ ภั กษ์)ทุ กกองทุ นรวมกันภายใต้ การจั ดการของ
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน
< 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) หมายเหตุ :
มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้ การค้า รายได้ รั บล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้ างจ่าย
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ ได้ รับความเห็ นชอบจากส านั กงาน โดยต้ องเป็ น
หน่วย CIS ของกองทุ นที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง
4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน
infra ที่ออกหน่วยนั้น

ส่วนที่ 5 : กำรดำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุน
ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่
ลงทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
วันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้ ขาดคุณสมบัติ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคี ุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัท
จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดงั กล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน
และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการสุดท้าย
ของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ
4 ในส่วนนี้
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่า
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว
บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่มกี ารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที่มเี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิ ดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ดาเนินการของบริษัทจัดการในเรือ่ งดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ
2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมี
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเติม
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง
คำจำกัดควำม :

ข้อมูลเดิม
แก้ไขเป็น
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (…. )
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส
“กลุม่ กิจการ”
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
จากัด
สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน
“กองทุนฟื้นฟู”
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ไทย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
“กองทุนรวมเปิด”
กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
“กองทุนรวม
กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ทีบ่ ริษัทจัดการมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน
พันธบัตรเอเชีย”
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน
โครงการจัดตัง้ กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)
วันทาการขาย หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันทาการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์
“กองทุนรวมสึนามิ”
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนา
เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
เงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
หลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรง
สัง่ ซื้อ หมายถึง สัง่ ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลัง
จากธรณีพิบตั ิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
จากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้
ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
1

เหตุผล
เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ตำมประกำศ
ทน.87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
ผู้สงั่ ซื้อ หมายถึง ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื่อสิน้ วันทีค่ านวณนั้น โดยคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้คานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิง้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษทั ที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัทขึน้ ทะเบียน หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเี่ กิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย (depositary receipt)

แก้ไขเป็น

2

“กองทุน AI”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย (Accredited
Investor Mutual Fund)

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน FIF”

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign
Investment Fund)

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ ทีอ่ อกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ

แก้ไขเป็น
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่
ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของ
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มรี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึง่ มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด
จานวนหน่วยลงทุน
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตัง้ ขึ้นและถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจากัดนัน้
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จากัด
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ ภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน
3

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดย
การเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ ีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็ง
กาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของ
กองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับธุรกิจหลักทรัพย์ทไี่ ด้รับอนุญาต
และจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม

แก้ไขเป็น
เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจานวน ณ
เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ

“ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ได้
“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ
คลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐ
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน
แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขาย
ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์
จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย
5

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่ง
กาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

6

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

7

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงซึ่งกาหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท้ มี่ ีภาระผูกพันในการชาระหนีต้ ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและ
ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

8

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์
ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมใน
ตลาดทุน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3. foreign REIT

9

“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS
ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน เว้น
แต่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่
5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ ไปยังคู่สัญญาอีก

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้
(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
สาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

10

“credit event”

เหตุการณ์ที่เกีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระ
หนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสาร
หรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized
exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี าร
ลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

11

“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ัดตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้ (Greater
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดย
การนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities
Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ ไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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“Non-retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม
credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category
& obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“organized market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับตราสารนั้น

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“PF”

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้จากการ
คานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
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“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase
agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็นการประเมินความเสี่ยง
ในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

3.3 ลักษณะพิเศษ:

ข้อมูลเดิม

กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
(Specific Fund)

3.4 กำรลงทุนใน
FIF (ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ต่ำงประเทศ :
กำรกำหนดสัดส่วน
กำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :
ร้อยละสูงสุดในกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศ :

แก้ไขเป็น
“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
Association)

“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”
-----

World Federation of Exchanges

กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสีย่ งทั้งในและต่างประเทศ
กาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

79.00
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เหตุผล

ให้สอดคล้อง
กับประกำศ
ทน.87/2558
ซึ่งไม่มี
specific fund
แล้ว
ปรับปรุง
ข้อมูลตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง
3.13.1. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธอี ื่นที่
จะลงทุนในประเทศ :

ข้อมูลเดิม
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย
(.............................................................)

แก้ไขเป็น
เหตุผล
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ แก้ไขตำม
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ประกำศ
ทน.87/2558
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาด
ทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัว่ ไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารหนี้
1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร
1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 1.2.6 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยน
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
เงิน
1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
1.5 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกี ารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้
1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.6 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3
2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี
นโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)
สามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นัน้
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing
fund) นั้น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (investing fund) นั้น
3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง
ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้
ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)
1.8 นิติบุคคลที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ

2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันรับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้
หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซงึ่ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสาร
หนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่นา่ เชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย
ตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไป
ตามสมการการ คานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชาระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นค่าซื้อหลักทรัพย์
หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 +
discount rate))
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน
4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คสู่ ัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน
4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)
เป็นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัย
ความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการตาม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo
จนถึงวันที่มีการคานวณ
4.5.2 คานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo
ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ ับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถ
บังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือ
ทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็นการกาหนดขึ้นโดยคานึงถึง
ปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ
SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้อง
เป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ ึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ดาเนินการโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้
ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน
ทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญ
ของสัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี
underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า
ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว
ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ
derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover
rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives
สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่
สานักงานกาหนด
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives

เหตุผล

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้
บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของ บริษัทจัดการให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทาการถัดไป
5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยสาคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives
ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
3.13.2. ประเภทของ บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อกองทุนได้
หลักทรัพย์หรือ
เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร ที่ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดงั นี้...(...)
หำดอกผลโดยวิธอี ื่นที่
จะลงทุนใน
ต่ำงประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าว
ต้องเสนอขายหรือเป็นการทาสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขาย
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของ
บริษัทที่จัดตัง้ และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS)เป็นต้น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารทุนต่างประเทศ
1.2.1 หุ้น
1.2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.2.3 TSR
1.2.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share
warrants
1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มลี ักษณะทานองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 –
1.2.4 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 ตราสารหนี้ต่างประเทศ
1.3.1 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.3.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 1.3.6 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้
1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.4.3 อัตราดอกเบี้ย
1.4.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.4.6 ทองคา
1.4.7 น้ามันดิบ
1.4.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปร
ตาม 1.4.1 – 1.4.7 หรือ 1.4.10
1.4.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.8
1.4.10 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนด
1.5 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
1.6 หน่วยลงทุนต่างประเทศ (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกี ารลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้
1.7 หน่วย property ต่างประเทศ
1.8 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (DW) ต่างประเทศ
1.9 ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)
ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน
รวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจาหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่
กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัท
จัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว
1.10 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.9 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property ต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3
2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เป็นดังนี้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
กากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
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2.2 CIS Operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับ
ดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
3. ประเทศที่กากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครอง
ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สานักงานกาหนด
4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้อง
มีการจากัดการกู้ยมื ไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจาเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการ
ชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึง่ เป็นกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม (investing
Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน > 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศ
นั้น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing
Fund) นั้น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF (Investing fund) นั้น
5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS
ต่างประเทศซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับ
กองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีวามจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ
ต้องจัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจาเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกีย่ วข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
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ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
ของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ
SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้อง
เป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
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1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืมต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ ึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
34

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ดาเนินการโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้
ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน
ทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
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แก้ไขเป็น
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญ
ของสัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
ดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี
underlying อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
1.3 อัตราดอกเบีย้
1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.6 ทองคา
1.7 น้ามันดิบ
1.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 –
1.7 หรือ 1.10
1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.8
1.10 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนด
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แก้ไขเป็น
ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร
หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า
ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว
ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 ได้ระบุเกีย่ วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ
ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้
การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น
สมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี
ลักษณะดังนี้
3.1 เป็นดัชนีที่มีการกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูล
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แก้ไขเป็น
ของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้
เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ ีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีทมี่ ีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีนาหนั
้ ก < 20% ของน้าหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึง่ มีน้าหนัก < 35% ของน้าหนักทั้งหมด ใน
กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราที่
กาหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนา
องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือ
เป็นดัชนีราคาทองคาหรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงือ่ นไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนใน
ตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ ีความน่าเชื่อถือและทาหน้าที่ได้อย่าง
อิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.
บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
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แก้ไขเป็น
ประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อที่มีการเสนอ
ข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณจากตัวแปร
อย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price)
ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คานวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึง่
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิง
จากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณ
จากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้วา่ วิธกี ารคานวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน
(cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives
สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ
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แก้ไขเป็น
ทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่
สานักงานกาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้
บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที่ 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของบริษัทจัดการ ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยสาคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives
ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ
เทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึง่ อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซอื้ ประกันความเสีย่ ง
ด้านเครดิตทีเ่ กี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน
ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพัน
ที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซือ้ ประกันความเสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ
มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit
event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมี
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

3.14. อัตรำส่วนกำร

ข้อมูลเดิม

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา

แก้ไขเป็น
เหตุผล
เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึ่งกาหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชาระหนี้เมื่อเกิด credit event
ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ ในกลุ่ม obligation
ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ
กาหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงของสินทรัพย์อา้ งอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจาก
สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนใน
อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่
ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบ
กาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่ มีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีข้อกาหนดที่ทาให้สิทธิที่กาหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น แก้ไขตำม
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หัวข้อ / เรื่อง
ลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม :

ข้อมูลเดิม
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
(..................................)

แก้ไขเป็น
เหตุผล
ประกำศ
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
ทน.87/2558
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญำ
(single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับ
แรกขึ้นไป

3
4

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับ
แรก

ไม่เกิน 35%

3.1 หน่วย CIS ไทย

ไม่เกิน 10%

3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ

ไม่เกิน 25%

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
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(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช้ credit rating

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดาเนินงาน
ของกองทุน)
5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

เหตุผล
แบบ national scale)

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง (1) 20% หรือ
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม (2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
Benchmark + 5%
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เสนอขายในประเทศไทย
5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
organized market หรือเทียบเท่า
6
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ทรัพย์สินดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขาย (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการ
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด
ผูกพันมีภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
โดยเลือกใช้ credit rating
รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่
แบบ national scale) หรือ
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินใน
ทาให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ benchmark + 5%
ซื้อขาย ใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่
จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัท
ดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์ สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอน
การเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบียน ซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
6.4.2 มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade
6.4.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธนาคารพาณิชย์
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

ต่างประเทศทีไ่ ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)
6.4.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
ของ organized market
หรือเทียบเท่า
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ
investment grade
6.6 หน่วยproperty ดังนี้
6.6.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการ
ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.6.2 หน่วย property ที่อยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายตาม 6.6.1
6.7 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit
rating อยู่ระดับ investment grade
6.7.1 reverse repo
6.7.2 OTC derivatives
7
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ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ
1 – ข้อ 6 (SIP)

ไม่เกิน 5%

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
group limit ของคู่สัญญา

ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ - ทุกประเภทรวมกันไม่
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย บัญชี (หรือในรอบอายุ
หรือคู่สัญญา ดังนี้
กองทุนสาหรับกองทุนที่
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น มีอายุโครงการ <1 ปี)
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั
1.2 ธนาคารพาณิชย์
กองทุนที่อายุโครงการ
1.3 บริษัทเงินทุน
หรืออายุสญ
ั ญาคงเหลือ
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
กองทุนที่มีอายุทั้ง
(ไม่ ร วมถึ ง เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที่ มี โครงการหรือ อายุทั้ง
วัตถุ ประสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่ สัญญา ≥ 1 ปี
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
ห รื อ securities
lending
ห รื อ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่ กองทุนได้ด าเนิ นการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุ น ของกองทุ น หรื อมี การลงทุ น ใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)

3 reverse repo

ไม่เกิน 25%

4 securities lending

ไม่เกิน 25%

5 ตราสารดังนี้ (total SIP)
5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET
และในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET และของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
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ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเที ยบเท่ าแต่ไม่รวม ตั๋ วแลกเงิน
(B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
6 derivatives
6.1 hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
6.2 non – hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives
ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง

ไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
Global
exposure
limit

OTC
derivatives
limit

กรณีกองทุน ไม่เกิน 25%
ไม่มีการ
ของ NAV
ลงทุนแบบ
ซับซ้อน
จากัด net
exposure
ที่เกิดจาก
การลงทุนใน
derivatives
โดยต้องไม่
เกิน 100%
ของ NAV
7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
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ไม่เกิน 20%

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 หุ้นของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

อัตรำส่วน
กรณี ที่ เป็ นการลงทุ นของ MF (ที่ มิ ใช่ กองทุ นรวม
วายุ ภั กษ์)ทุ กกองทุ นรวมกันภายใต้ การจั ดการของ
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน
< 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)
หมายเหตุ :
มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้ การค้า รายได้ รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้ างจ่าย
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ ได้ รับความเห็ นชอบจากส านั กงาน โดยต้ องเป็ น
หน่วย CIS ของกองทุ นที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง
4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน
infra ที่ออกหน่วยนั้น
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

ส่วนที่ 5 : กำรดำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุน
ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่
ลงทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและ
วันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้ ขาดคุณสมบัติ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคี ุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัท
จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดงั กล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการ
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน
และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการสุดท้าย
ของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ
4 ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว
บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่มกี ารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที่มเี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิ ดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของบริษัทจัดการในเรือ่ งดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ
2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเติม
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ตปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง
คำจำกัดควำม :

ข้อมูลเดิม
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 11

แก้ไขเป็น
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 11…(….)

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอ
ตราสารหนี้ 11
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท
พลัส จากัด
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

“กลุ่มกิจการ”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม

“กองทุนฟื้นฟู”

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด”

กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
โครงการจัดตัง้ กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ์”

กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

“กองทุนรวมสึนามิ”

กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนา
เงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบตั ิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้

“กองทุน AI”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย (Accredited
Investor Mutual Fund)

หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กจ.9/2555 ว่าด้วยการกาหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนราย
ใหญ่ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
แล้วแต่กรณี ของกองทุน
1

เหตุผล
เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ข้อ 3.13, 3.14
และตำม
ประกำศ ทน.
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ตปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

แก้ไขเป็น
“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน FIF”

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign
Investment Fund)

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน
วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันที่บริษัทจัดการกาหนดให้
เป็นวันทารายการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบเป็นรอบๆ
เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง
แรก
หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วย
ลงทุน เมื่อสิ้นวันที่คานวณนั้น โดยคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ตปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษทั ที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดย
การเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ ีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็ง
กาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของ
กองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง
เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษทั ที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt)
หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออก
โดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ
คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไป
ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัตติ ามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้
เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่
ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้
ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนทีม่ ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการ
3
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ตปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
จ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
กับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจานวนหน่วย
ลงทุน

แก้ไขเป็น
“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจานวน ณ
เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ

“ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น
ได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้
1. ตั๋วเงินคลัง

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตัง้ ขึ้นและถือ
หุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของบริษัทจากัดนั้น
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัท
มหาชนจากัด
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการ
บัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตและจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่
เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ตปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

แก้ไขเป็น
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ
คลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐ
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน
แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม
มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื้อรวมผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รบั
จากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มกี ารคานวณ

“ตลาดซื้อขาย
ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้
เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่ง
กาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
5

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ตปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

6

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการ
จัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ตปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นล่าสุด

7

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงซึ่งกาหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท้ มี่ ีภาระผูกพันในการชาระหนีต้ ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและ
ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ตปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

8

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ ใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์
ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมใน
ตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันที่ออกหุ้นกู้

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ตปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

9

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS
ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน เว้น
แต่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่
5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ ไปยังคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ตปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
สาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว
“credit event”

เหตุการณ์ที่เกีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระ
หนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสาร
หรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized
exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี าร
ลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น

“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ัดตัง้ ขึ้นตาม
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ตปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด
“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้ (Greater
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดย
การนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ตปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
Commissions
“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ ไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ตปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
“Non-retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม
credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category
& obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“organized market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับตราสารนั้น

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“PF”

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้จากการ
คานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ตปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
agreement)
“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็นการประเมินความเสี่ยง
ในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
Association)
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เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ตปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

1.11 ลักษณะกำรเสนอ
ขำย :

เสนอขายในไทย

3.4 ประเภทกองทุนตำม ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
กำรลงทุนในต่ำงประเทศ
:

กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มคี วามเสีย่ งต่างประเทศ

กำรกำหนดสัดส่วนกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศ :
ร้อยละสูงสุดในกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศ :
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แก้ไขตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558
แก้ไขตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ตปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง
3.13.1. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่น หรือกำรหำดอกผลโดย
วิธีอนื่ ที่จะลงทุนใน
ประเทศ :

ข้อมูลเดิม
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมี
ไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีก
ด้วย (.............................................................)

แก้ไขเป็น
เหตุผล
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหา แก้ไขตำม
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกำศ
ทน.87/2558
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัว่ ไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2 ตราสารหนี้
1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตัว๋ เงินคลัง หรือ พันธบัตร
1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)
1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
1.4 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็น
ตราสารหนี้
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.5 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนอื่นที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้
1.6 ตราสารกึง่ หนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุนเป็นหุน้ โดยกองทุนรวมได้รับ
หุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจาหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนรวม
ได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษทั จัดการมีการลงทุนใน
หุ้นดังกล่าว
1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 - 1.6 ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
กาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตามหลักวิชาการอัน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์
ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3
2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี
นโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)
สามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund)นั้น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund)นัน้
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF
(investing fund) นั้น
3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูก
ลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
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ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืน (reverse Repo)
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตาม
กฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)
1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)
1.8 นิติบุคคลที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ ขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันรับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่
ดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ
ที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซงึ่ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซ้ ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้
หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซงึ่ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสาร
หนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกูย้ ืมเงินในนามของกองทุน
รวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตาม
สมการการ คานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชาระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือ
ตราสารตาม reverse repo
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ตปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount
rate))
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน
4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คสู่ ัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน
4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็น
จานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า และ
มีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึง่ ได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยง
ของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo
จนถึงวันที่มีการคานวณ
4.5.2 คานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo
ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ ับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถ
บังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สิน
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ตปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็นการกาหนดขึ้นโดยคานึงถึงปัจจัย
ความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL
โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยมื ผู้ยืมต้องเป็นบุคคล
ดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ตปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็นประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ ึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์
ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ดาเนินการโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ตปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้
ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลง
ในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สิน
ดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้
มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ ที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญของ

เหตุผล

สัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยข้อกาหนดเกีย่ วกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันใน
ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
3.14. อัตรำส่วนกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน
รวม :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
(..................................)

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ แก้ไขตำม
ประกำศ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ
ทน.87/2558
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญำ (single
entity limit)

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
กรณีที่เสนอขำยเฉพำะต่อผู้ลงทุนสถำบัน
II และ
ผู้ลงทุนรำยใหญ่ HNW

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2
อันดับแรกขึ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade แต่ต่ากว่า 2
อันดับแรก
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

3

หน่วย CIS

ไม่เกิน 25%

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดาเนินงาน
ของกองทุน)

ไม่เกิน 25%

5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่ง (1) 25% หรือ
หนี้กึ่งทุนที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม (2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
benchmark + 5%
พาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รบั
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เสนอขายในประเทศไทย
5.3 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
organized market หรือเทียบเท่า
6

ทรัพย์สินดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ (1) 25% หรือ
6.1.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
6.1.2 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของธนาคารพาณิชย์

27

(2) น้าหนักของทรัพย์สินใน benchmark +
5%
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ต่างประเทศทีไ่ ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)
6.1.3 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
ของ organized market
หรือเทียบเท่า
6.2 reverse repo
7

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ
1 – ข้อ 6 (SIP)

ไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคูส่ ัญญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ - ทุกประเภทรวมกันไม่
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย บัญชี (หรือในรอบอายุ
หรือคู่สัญญา ดังนี้
กองทุนสาหรับกองทุนที่
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มีอายุโครงการ <1 ปี)
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั
1.2 ธนาคารพาณิชย์
กองทุนที่อายุโครงการ
1.3 บริษัทเงินทุน
หรืออายุสญ
ั ญาคงเหลือ
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
กองทุนที่มีอายุทั้ง
(ไม่ ร วมถึ ง เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที่ มี โครงการหรือ อายุทั้ง
วัตถุ ประสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่ สัญญา ≥ 1 ปี
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
หรือ securities lending หรือ derivatives)
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

2 ทรัพย์สินดังนี้

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่ กองทุนได้ด าเนิ นการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุ น ของกองทุ น หรื อมี การลงทุ น ใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
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3 reverse repo

ไม่เกิน 25%

4 securities lending

ไม่เกิน 25%
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5 ตราสารดังนี้ (total SIP)
ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ งหนี้ กึ่ งทุน ที่ ไม่ได้ อยู่ในระบบของ
organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน (B/E)
และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)

ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%

6 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ไม่เกิน 20%

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่ลงทุน
(Concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

อัตรำส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)
หมายเหตุ :
มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้ การค้า รายได้ รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้ างจ่าย
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ ได้ รับความเห็ นชอบจากส านั กงาน โดยต้ องเป็ น
หน่วย CIS ของกองทุ นที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง
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ส่วนที่ 5 : กำรดำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุน
ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่
ลงทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่
ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนา
รายงานไว้ที่บริษัทจัดการ(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดย
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สิน
นั้นขาดคุณสมบัติระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคี ุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัท
จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จดั ส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และ
วันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการสุดท้ายของ
ระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
31
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แก้ไขเป็น
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4
ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามประเภททรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3(ข) 90 วันนับแต่วัน
สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม
(3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว
บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่มกี ารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามีกรณี
ดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัตใิ ห้
เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่
เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที่มเี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการ
แก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือ
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หัวข้อ / เรื่อง

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
บริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดลุ ยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้อง
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญและต้องส่งรายงานเกีย่ วกับการดาเนินการของ
บริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถ
ดาเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำร
จัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่
ทาให้มกี ารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 2 ใน
ส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้
เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
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หัวข้อ / เรื่อง

3.8 กลยุทธ์กำรบริหำร
จัดกำรกองทุน
(Management Style) :

3.10 ลักษณะกำรจ่ำย
ผลตอบแทนของกองทุน
:

ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียม
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
มีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม
มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

34

เหตุผล

แก้ไขตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558
แก้ไขตำม
OFAMเพื่อ
update ตำม
ประกำศ
ทน. 87/2558

