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โครงการ  หมายถึง  โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน1 ห้ามขายผู้
ลงทุนรายย่อย 
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ผู้ส่ังซื้อ  หมายถึง  ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน  

หนังสือรับรองสิทธิ  หมายถึง  หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

มูลค่าหน่วยลงทุน  หมายถึง  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน เมื่อส้ินวันที่ค านวณนั้น โดยค านวณมูลค่า
หน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
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มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค านวณ  หมายถึง  มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึ้น  

ราคาขายหน่วยลงทุน  หมายถึง  มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
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ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  หมายถึง  มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

ค าอธิบายค าศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถึงค าศัพท์ที่ปรากฏ
ในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ่มเติมค าอธิบายศัพท์นี้เป็นอย่างอื่น 
ค าศัพท ์ ค าอธิบายศัพท ์

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดให้จัดท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟื้นฟ”ู กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พันธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
โครงการจัดตัง้กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพยีงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของ
ทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทั้งนี ้ไม่วา่กองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบริษทั ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใดแต่ไมร่วมถึง
กองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน 
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มวีัตถุประสงค์
หลักในการลงทุนในลักษณะท านองเดยีวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่วา่
กองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจดัตัง้ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกีย่วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
2. ทรัสต์เพือ่การลงทนุในอสังหารมิทรัพย์ที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 
3. foreign REIT 
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“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1. ไม่มีวัตถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็ก าไร (speculate) 
2. มีผลให้ความเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
3. เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียงเฉพาะของทรัพย์สินท่ีต้องการลดความเส่ียง 
4. สามารถลดความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี ้
1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับ
เงินฝาก  
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทยีบเคียงได้กับเงินฝาก โดย
คู่สัญญาที่เทียบเคยีงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายทีเ่ทียบเคียงไดก้ับ 
ผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดัชนกีลุ่มสินคา้โภคภัณฑ”์ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้
1. ตั๋วเงินคลัง   
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุน้กู้ ท่ีกระทรวงการคลังหรือกองทนุฟ้ืนฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐัไทยที่รัฐบาลตา่งประเทศ กระทรวงการคลัง 
ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือ
ผู้ค้ าประกัน แต่ไม่รวมถงึตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบันการเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือตา่งประเทศ  
ที่มีการอา้งองิจากหลักเกณฑ์การก ากับดแูลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 
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“ตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรพัย์ในตา่งประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1. มีการรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพยจ์ากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย 
2. มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจดัให้มีระบบ ซึง่ก าหนดเกี่ยวกับวธิีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้
เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินจิในการจดัการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผกูพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการจัดท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการจัดท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย ์

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งก าหนดให้เป็นหลักทรัพยต์ามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที่มีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกนั แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซื้อขายดงันี ้

1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและให้บริการไดต้ามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการ
ยอมรับจากส านักงาน 
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“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึง่อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน 
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มวีัตถุประสงค์
หลักในการลงทุนในลักษณะท านองเดยีวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้ง
ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

“หน่วย private equity” หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุ้น ใบทรัสต์ ตราสารหรือหลักฐาน
แสดงสิทธิในทรัพย์สิน ของกิจการเงินร่วมลงทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้  ท้ังนี้ ไม่ว่ากิจการดังกล่าว
จะจัดตั้งขึ้นในรูปของบรษิัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด 
1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการก าหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศทีม่ีลักษณะครบถ้วนดงันี้ 
(ก) มีวัตถุประสงคเ์พื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึน้ไป ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็นไปเพื่อ
แสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จดัการเงินทุนและทรัพย์สินท่ีเกิดจากเงินทุน 
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเขา้ท าสัญญาการลงทุนในหุ้นหรือการสนับสนุนทาง
การเงินท่ีก่อใหเ้กดิสิทธิในการไดม้าซึง่หุ้นของกิจการน้ันในภายหลัง โดยมีส่วนในการก ากับดูแล
แผนธุรกิจการด าเนินงานหรือการปรับปรุงการด าเนินงานหรือการด าเนินการอื่นใดในลักษณะที่
สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกจิของกิจการดงักล่าว 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่าดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 
3.  foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแตว่ันท่ีออกหุ้นกู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 
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“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกวา้งขวางและ
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
2. ผู้ท าหน้าที่บริหารจดัการกองทนุ CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
เว้นแต่ทีก่ าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเส่ียงด้านเครดติของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกัน
ความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่าย
หน่ึงซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกดิเหตกุารณ์ที่มีผลต่อการ
ช าระหนี้ (credit event) ของทรพัย์สินท่ีได้รับการประกันความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือ
ค่าธรรมเนียมส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event” เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการช าระหนี้ตามตราสาร
หรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา  
กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

“derivatives on 
organized exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีารลงทุนที่จะใช้ในการค านวณมูลคา่ของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น 

“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสงัหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มวีัตถุประสงค์หลักใน
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไมว่่า
กองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจดัตั้งในรูปบรษิัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 
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“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสงัคมนยิม
เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ โดยการน าอัตราสว่นการลงทุนในแต่ละบริษัทท่ีอยู่
ในกลุ่มกจิการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหวา่งประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปในครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างองิอยู่กับทรัพย์สิน ซึง่เป็นผลให้กองทุนมีความเส่ียงใน
ทรัพย์สินน้ัน 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินท่ีข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation 
category & obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 
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“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการค านวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 

“regulated market” 

 

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหวา่ง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกีย่วกับตราสารน้ัน โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของทางการหรือหน่วยงานท่ีท าหน้าที่ก ากับดูแลด้านหลักทรพัย์หรือตราสารที่มีลักษณะ
ท านองเดียวกับหลักทรัพย ์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมถีิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมิน
ความเส่ียงในการผิดนัดช าระหนีข้องรัฐบาลของประเทศนั้น 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 
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1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทนุรวม : 

1.1.  ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
 
1.2.  ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund  6M1 Not for Retail Investor 
 
1.3.  ชื่อย่อ : ASP-TFIXED 6M1 
 
1.4.  ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด 
 
1.5.  ประเภทการขาย : ขายครั้งเดียว 
 
1.6.  การก าหนดอายุโครงการ : ก าหนด 
 
1.7.  อายุโครงการ : 0 ปี 6 เดือน 0 วัน 
 
1.8.  อายุโครงการถึงวันท่ี (กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :  
 
1.9.  เงื่อนไข (อายุโครงการ) : 
ประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต่ ากว่า 5 เดือนและไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม   

เงื่อนไขอื่นๆ : 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหลังจากส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก หากปรากฏว่าจ านวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนได้
อย่างเหมาะสม โดยไม่น าทรัพย์สินท่ีจ าหน่ายได้ไปจดทะเบียนกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน
ตามข้อก าหนดในเรื่องการคืนเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุน  
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เมื่อ
พิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสาร
ที่จะลงทุนตามที่แจ้งไว้ได้และผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ และบริษัทจัดการจะจัดให้
มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติภายใน 1 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  
(3) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือกรณีกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอื่นใดที่กระทบต่อการลงทุนของ
กองทุนที่น าเงินไปลงทุนในประเทศนั้นๆ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุน การเปล่ียนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ หรือเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปล่ียน
เงินตราระหว่างต่างประเทศ หรือมีการจ ากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการส ารองเงินทุนใน
ประเทศซึ่งอาจมีผลกระทบท าให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจ
ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินทุนกลับเข้ามาได้ภายในวันที่ครบก าหนดอายุโครงการ จึงท าให้กองทุนอาจมีอายุโครงการ
มากกว่าที่ก าหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาน าเงินลงทุนรวมทั้งผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินลงทุนขอ ง
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กองทุนดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะน าเงินลงทุนกลับ
เข้ามาในประเทศในโอกาสแรกที่กระท าได้ 
 
1.10.  ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 
 
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 
 
2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย : 

2.1.  จ านวนเงินทุนของโครงการ : 500,000,000.00 บาท 
 
2.2.  เงื่อนไข (จ านวนเงินทุนของโครงการ) : 
1.  ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
จ านวนเงินทุนของโครงการแต่ไม่เต็มจ านวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบก าหนด
ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
2.  บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มเงินทุนของโครงการและ/หรือวงเงินลงทุนในต่างประเทศได้ โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
2.3.  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 
 
2.4.  จ านวนหน่วยลงทุน : 50,000,000.0000 หน่วย 
 
2.5.  ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท 
 
2.6.  มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อครั้งแรก : 5,000.00 บาท 
 
2.7.  มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อครั้งถัดไป : 5,000.00 บาท 
 
2.8.  มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังขายคืน : ไม่ก าหนด 
 
2.9.  จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต่ าของการส่ังขายคืน : ไม่ก าหนด 
 
2.10.  มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า : ไม่ก าหนด 
 
2.11.  จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า : ไม่ก าหนด 
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2.12.  รายละเอียดเพิ่มเติม : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นต่ าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)  

 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุนลักษณะพิเศษ 
การลงทนุในต่างประเทศ การลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่นที่จะลงทุน : 

3.1.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
เพื่อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ที่มีความเข้าใจในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนและยอมรับความเส่ียงได้มากกว่าผู้ลงทุน
ทั่วไป เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหรือผู้ออกตราสารท่ีมีอันดับความเน่าเชื่อถือต่ ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  
 
3.2.  ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารหนี้ 
 
3.3.  ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :  
 
3.4.  ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนลงทุนแบบมีความเส่ียงทั้งในและต่างประเทศ 
การก าหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนทั้งหมดที่มีอยู่ 
 
3.5.  นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
3.6.  การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเส่ียง 
 
3.7.  การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน 
 
3.8.  กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold) 
 

3.9.  ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  
ไม่มี เนื่องจาก กองทุนมีกลยุทธ์การการลงทุนครั้งเดียวและถือครองจนครบอายุโครงการ (buy-and-hold) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่
คาดหวังตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ จึงไม่จ าเป็นตอ้งมตีัวชี้วดั 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปดิเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถึงวันท่ีมีการ
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เปล่ียนตัวชี้วดั ค าอธิบายเกี่ยวกบัตัวชีว้ัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวชีว้ัดดงักลา่วผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชนจ์ากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคมบรษิัทจัดการลงทุน 
และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกับมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชีว้ัดไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตรา
ดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษทัจัดการจะแจ้งเปล่ียนแปลงดงักล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน 
 
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
- กองทุนรวม buy-and-hold 

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือหน่วย CIS รวมทั้งอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ และ
อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และ/หรือ ที่ไม่ได้
รับการจัดดันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยในกรณีที่ตราสารดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt) จะต้อง
ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยูในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment-grade)  

กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศในส่วนการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน และอาจท าสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน นอกจากนี้กองทุนอาจเข้าลงทุนในตรา
สารท่ีมีอายุยาวกว่าอายุโครงการโดยจะเข้าท าสัญญาขายตราสารดังกล่าวเพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ 
เป็นต้น อนึ่ง กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

ทั้งนี้ การค านวณอัตราส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนข้างต้นจะไม่น ามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุนซึ่งมี
ระยะเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรือระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการรวมด้วยก็ได้  
 
3.12.  รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  
ไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 
 
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน : 

3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะ
ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
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ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่ 
1.1 ตราสารหนี้ 
1.1.1 พันธบัตร 
1.1.2 ตั๋วเงินคลัง 
1.1.3 หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
1.1.4 B/E 
1.1.5 P/N 
1.1.6 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นกู้ 
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

1.2 ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

1.3 ศุกูก 

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 
ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ี บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตามหลักวิชาการอันเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล 

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัล
หรือรับรองโดยบุคคลดังนี้  
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
2.4.2 ธนาคารออมสิน  
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
2.4.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่ังจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ท้ังจ านวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) 
ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 



 
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย                  14 

 
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS   
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1  
ข้อ 2.1 - 2.3 

2. ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS 
ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแท่ง)  
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
กองทุนนั้น 
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit ส าหรับ
ทรัพย์สินท่ีเป็น SIP ของกองทุนนั้น 
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนนั้น 

3. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์ 
 
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.  
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ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. คู่สัญญา  ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ท่ีสามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 
1.1 ธพ. 
1.2 บง. 
1.3 บค. 
1.4 บล. 
1.5 บริษัทประกันภัย 
1.6 ธปท. 
1.7 กองทุนฟื้นฟ ู
1.8  นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

2. ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo  ต้องเป็นตราสารดังนี้ 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade  

2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะส้ัน ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมี
อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้
เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4 B/E P/N หรอืศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

2.5  ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและ
อ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะส้ัน
ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและ
อ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะส้ัน
ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอ านาจตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน 

4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่ บลจ. ต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 
 
ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดังกล่าวกระท าการ
ในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 
1.2 ธปท. 
1.3 กองทุนฟื้นฟ ู  
1.4 ธนาคารเพื่อการน าเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย 
1.5 ธพ. 
1.6 บง. 
1.7  บล. 
1.8 บริษัทประกันชีวิต 
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 
1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท า
หน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน  บลจ. ต้องด าเนินการดังนี้ 
3.1 ด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้  
3.1.1 เงินสด 
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะส้ัน ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน  
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้
เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน  
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50  ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน 
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้ 
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3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้ บลจ. 
สามารถบังคับช าระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันน้ันได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับช าระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นเอง 

3.4 ด ารงมูลค่าหลักประกัน ณ ส้ินวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม 

3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้ 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.  หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน 
3.5.2.2  P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อ
ทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี ้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 
3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญของสัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันใน
ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
 
ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้ 
1. ประเภท underlying  derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ 

1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2  อัตราดอกเบี้ย 

1.3  อัตราแลกเปล่ียนเงิน 

1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

1.5  ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7 

1.6  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 

1.7  underlying อื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
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ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น  ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบ
ของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี ้
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทน
ซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได้  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 

3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้ 
3.1 เป็นดัชนีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่
น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี  ทั้งนี้ underlying 
หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย 
3.2 เป็นดัชนีท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
3.2.1 ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี้ 
3.2.1.1 ดัชนีท่ีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก ≤ 20% ของน้ าหนักทั้งหมด 
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ าหนัก ≤ 35% ของน้ าหนักทั้งหมด ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดย
องค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่ก าหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบมาพิจารณา 
3.2.2 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้ 
3.2.2.1 เป็นดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง 
3.2.2.2 เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น 

3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

3.4 มีการแสดงดัชนีน้ันๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านส่ือที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการค านวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม 

 

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินท่ีเพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
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บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนี้
ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเส่ียง 
ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเส่ียง การลงทุนใน derivatives 
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
6.1 บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
6.1.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันท าการถัดไป 
6.1.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที 
6.1.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 

7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 

7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น 

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด ดังนี้ 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถใน
การช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพัน
ที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงครบ
ก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวันครบก าหนดตามปกติ)  ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกันความเส่ียงมี
หน้าที่ช าระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อ
เกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลง
ของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่
หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง 
เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบก าหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื่นตามที่ส านักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้ 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น 
7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเส่ือมเสียไป 
7.3.3 ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 
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3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :  
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปนี ้
เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภท
หรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการท าสัญญาในประเทศที่
มีหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS 
ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่ 
1.1 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 
1.1.1 พันธบัตร 
1.1.2 ตั๋วเงินคลัง 
1.1.3 หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
1.1.4 B/E 
1.1.5 P/N 
1.1.6 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นกู้ 
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด
เพิ่มเติม 

1.2 ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) ต่างประเทศ 

1.3 ศุกูก ต่างประเทศ 
 
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 
ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ี บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตามหลักวิชาการอันเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล 

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัล
หรือรับรองโดยบุคคลดังนี้  
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
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2.4.2 ธนาคารออมสิน  
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
2.4.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่ังจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ท้ังจ านวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) 
ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  

2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้ 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่ก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์ และตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 
2.3 ในกรณีท่ี MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การก ากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการส าหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น  

3. ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่
ส านักงานก าหนด 

4. ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจ ากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะ
กรณีมีเหตุจ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย
ของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน 
CIS ต่างประเทศนั้น 
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ 
MF นั้น ท้ังนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit ส าหรับ
ทรัพย์สินท่ีเป็น SIP ของ MFนั้น 
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของ MF นั้น 

5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่
มีลักษณะท านองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับ
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ความเห็นชอบจากส านักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็นและค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย 
 
ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

3. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 2.  
 
ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้ 
1. ประเภท underlying  derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ 

1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2  อัตราดอกเบี้ย 

1.3  อัตราแลกเปล่ียนเงิน 

1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

1.5  ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7 

1.6  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 

1.7  underlying อื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น  ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบ
ของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี ้
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2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทน
ซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได้  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 

3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้ 
3.1 เป็นดัชนีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่
น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี  ทั้งนี้ underlying 
หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย 
3.2 เป็นดัชนีท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
3.2.1 ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี้ 
3.2.1.1 ดัชนีท่ีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก ≤ 20% ของน้ าหนักทั้งหมด 
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ าหนัก ≤ 35% ของน้ าหนักทั้งหมด ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดย
องค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่ก าหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบมาพิจารณา 
3.2.2 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้ 
3.2.2.1 เป็นดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง 
3.2.2.2 เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น 

3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

3.4 มีการแสดงดัชนีน้ันๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านส่ือที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการค านวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม 

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินท่ีเพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนี้
ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเส่ียง 
ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเส่ียง การลงทุนใน derivatives 
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
6.1 บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
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6.1.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันท าการถัดไป 
6.1.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที 
6.1.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 

7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 

7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น 

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด ดังนี้ 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถใน
การช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพัน
ที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงครบ
ก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวันครบก าหนดตามปกติ)  ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกันความเส่ียงมี
หน้าที่ช าระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อ
เกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลง
ของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่
หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง 
เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบก าหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื่นตามที่ส านักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้ 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น 
7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารหนีห้รือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเส่ือมเสียไป 
7.3.3 ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 
 
3.14  อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :  
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ:  
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก า หนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือ
ลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
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ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอัตราส่วน 
2 
 

ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ  
2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป  ไม่จ ากดัอัตราส่วน 
2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ ากว่า 2 อันดับแรก ไม่เกิน 35% 
2.3  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า investment grade หรือ ไม่มี credit rating ไม่เกิน 25% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอัตราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  ไม่เกิน 25% 
5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน  
ที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี ้
5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย 
5.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้น
ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน
benchmark + 5% 

6 6.1  ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
6.1.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หน้ีกึ่งทุน หรือศุกูก ท่ีผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมาย
ไทยและเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ 
ธพ. ในประเทศไทย)  
 

รวมกันไมเ่กินอัตราดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ าหนักของทรัพย์สินใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.1.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
6.1.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.1.2.2  ผู้ออกมีการเปดิเผยข้อมลูเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.1.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหนี้ < 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน  
ที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.2.1 หรือ 6.1.2.2  ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดงักล่าว 
ต้องเป็นบคุคลดังนี ้
6.1.2.3.1  บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.2.3.2  สถาบันการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.2.3.3  สถาบันการเงินตา่งประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับบุคคลตาม 
ข้อ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2 
6.1.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน  
ต้องขึ้นทะเบยีนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.2  reverse repo 
6.3  OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกันไมเ่กิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ ก าหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการ

เดียวกันหรือการเขา้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอตัราหน่ึงดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10% 
  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย 
 (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือ
คู่สัญญา ดังนี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ี MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปี
บัญชี  เว้นแตเ่ป็น MF ที่มีอายุ
โครงการ < 1 ปี ให้เฉล่ียตามรอบ
อายุกองทุน 
- อัตราข้างต้นไม่ใชก้ับ MF ที่อายุ
กองทุน คงเหลือ < 6 เดือน  ท้ังนี้ 
เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ > 1 ปี  
 

2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขหา้มเปล่ียนมือแต่ MFได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวธิีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมเีงือ่นไขให้ MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี 
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E 
P/N เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบ 
การลงทุนของ MF หรือมีการลงทนุใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน) 

รวมกันไมเ่กิน 25% 

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณ

ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  
รวมกันไมเ่กิน 15% 

 
6 derivatives ดังนี ้

6.1  การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง (hedging)  

ไม่เกินมูลคา่ความเส่ียงทีม่ีอยู่ 

7 ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้
7.1 ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุน 
7.2 derivative ที่มี underlying เป็นตราสารตามข้อ 7.1 

ทุกประเภทรวมกันไมเ่กิน 20% 

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MFไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ product limit 
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุน  
และศุกูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครฐัไทย
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตราสาร
รายนั้น ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชล่ีาสุด โดยไม่ให้นับ
รวมมูลคา่หน้ีสินดังกลา่วของเจ้าหนี้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกูย้ืมจาก
กิจการท่ีเกีย่วข้องกัน เป็นต้น 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใชอ้ัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผูอ้อกรายนั้นเป็นรายครัง้  เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออก 
ตราสารได้มกีารยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ 
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจัดการของ บลจ. รายเดยีวกันรวมกันไมเ่กิน  
1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที ่
ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้ับกรณีเป็นตราสารท่ีออก
โดยบุคคลดงันี้  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด 
กองทุนหน่ึง 

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ 
ทีอ่อกหน่วยนั้น 
- อัตราข้างต้นไม่ใชก้ับการลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถว้นดงันีโ้ดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 
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หมายเหตุ :  
1 หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดท างบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นท่ียอมรับในระดับสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบก าหนดการจัดท างบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 

ทั้งนี้ การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
ส่วนที่ 5 :  การด าเนินการเมื่อทรัพย์สินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแต่ต่อมาทรัพย์สินท่ีลงทุนมีคุณสมบัติที่เปล่ียนแปลงไปจนเป็น
เหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อส านักงาน  รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนา
รายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วัน
นับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปล่ียนแปลงไปจน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่ง
รายงานต่อส านักงาน รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว 

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการติดต่อกันโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์  ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลา
ดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด 
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่
เกินระยะเวลาดังนี้  เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 

(ก) 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 
ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน  
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)  

(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
ชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี 
และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน  รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนนั้น 
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3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม  
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น 
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 (3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ 
และจะส่งรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่ง
รายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้ 
 
ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดประเภทของกองทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง เหตุผลที่ท าให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 

ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
ในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวจะมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวม
แล้ว บริษัทจัดการจะงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะ
มีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม 
 
4. การแบ่งชนดิหนว่ยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 
 
4.2.  ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 
 
4.3.  รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่มี 
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5. การเสนอขายหนว่ยลงทุนคร้ังแรก : 

5.1.  ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : 
-  บริษัทจัดการ 
-  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
-  Internet 
-  อื่นๆ เช่น โทรสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด 
5.2.  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : 
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ทั้งนี้ ผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท ารายการซื้อหน่วยลงทุนได้
ตั้งแตเ่วลาเปิดท าการ ถึงเวลา 15.30 น.  
 
5.2.1.  การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการจองซื้อ 
ผู้สนใจจองซื้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการจองซื้อได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในระหว่างวันและเวลาท าการ 
 
5.2.2.  วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน 
ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชี  
ผู้ถือหน่วยลงทุนและเอกสารที่ก าหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการก าหนด
ในการเปิดบัญชีซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในใบค าขอเปิดบัญชีรวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะก าหนดต่อไป โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั้งนี้ กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปล่ียนแปลงวิธีการเปิดบัญชีบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
5.2.3.  เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 
1. กรณีบุคคลธรรมดา 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือส าเนา
หนังสือเดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง 
2. กรณีนิติบุคคล 
(1) ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ 
(2) ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ 
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
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5.2.4.  วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุน 
เมื่อผู้สนใจจองซื้อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว สามารถจองซื้อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ยังไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) โดยกรอกใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมช าระเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุน โดยผู้ส่ังซื้อจะต้องส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ ากว่า 5,000 บาท ส าหรบัการส่ังซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป  
 
5.2.5.  การรับช าระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
ผู้จองซื้ออาจช าระเป็นเงินสด หรือช าระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด โดยการช าระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือ
วิธีอื่นใดผู้จองซื้อต้องขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จ ากัด” ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวัน 
ที่เปิดไว้กับธนาคารดังต่อไปนี้ ซึ่งดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน 

 ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3 

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวทิยุ 

 ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม บัญชีดังกล่าว โดยจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ /
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ในการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื่น
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเพื่อจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนต้องช าระด้วยเงินจนเต็มจ านวนที่
ส่ังซื้อจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ และผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ท าการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและได้ช าระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ท้ังนี้ บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกจะส้ินสุด 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อช าระเป็นเงินสด หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันทีภายในเวลา 15.30 น. ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้
ภายในวันเดียวกับวันที่ส่ังซื้อ เแต่หากผู้จองซื้อช าระเป็นเช็ค ดราฟต์หรือวิธีอื่นใดที่ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันท าการ
ถัดไป ผู้จองซื้อต้องช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น. 

การจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงินท่ีส่ังซื้อและได้ท ารายการ
ขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าส่ังจองซื้อหน่วยลงทุน
นัน้ได้ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดซึ่งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะด าเนินการยกเลิกรายการจองซื้อหน่วยลงทุนนั้นและแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบ 

บริษัทจัดการจะน าเงินท่ีได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุนน้ีเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ 
บลจ. แอสเซท พลัส จ ากัด” 
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5.2.6.  การจัดสรรหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อโดยค านวณจากจ านวนเงินที่ได้รับช าระหารด้วยมูลค่าที่ตราไว้ โดยจ านวน
หน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะค านวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนิยม
ต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง 

กรณีที่ผู้จองซื้อช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงิน ค าส่ังจ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงิน ค าส่ังจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื่นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันท่ีบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย  
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับช าระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 

ในกรณีท่ีการจองซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามค าส่ังซื้อที่สามารถเรียก
เก็บเงินได้ในกรณีท่ีจองซื้อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่ให้ผู้จองซื้อ ที่จองซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อแต่ละรายจองซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า 
 
5.2.7.  การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 
ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการ
ต้องยุติโครงการจัดการเนื่องจากไม่สามารถจ าหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีท่ีมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่
บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือกรณีอื่นใดที่ท าให้
บริษัทจัดการไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ 

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั้งแรก และจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนท่ีผู้จองซื้อระบุไว้ในใบค าขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันส้ินสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั้งแรก หรือนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ให้ด าเนินการโครงการจัดการต่อไปได้หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี้ย  (ถ้ามี) อันเนื่องจากความผิดพลาด
ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น 
ถึงวันท่ีบริษัทจัดการช าระเงินค่าจองซื้อคืนจนครบถ้วน 
 
5.2.8.  เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหนว่ย
ลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
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สหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ
หรือระงับการส่ังซื้อการจัดสรร และ /หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน 
(US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น ในการช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ผู้จองซื้อจะต้องช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็ม
มูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ 

การจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ านวนและได้ท ารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว 
เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื้อจะไม่สามารถยกเลิกค าส่ังจองซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อตามค าส่ังจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ บริษัทจัดการได้พิจารณา
แล้วว่าการจองซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
แล้วเท่านั้น 
 

6.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

6.1.  ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : ไม่มี 

6.2.  รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่านั้น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภายหลัง
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
 

7.  การรับซื้อคนืหน่วยลงทนุ : 

7.1.  ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 
-  บริษัทจัดการ 
 
7.2.  รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 
 
7.3.  วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 
- แบบอัตโนมัติ 
 
7.4.  รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 
7.4.1 บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี้ 
บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายเพียงครั้งเดียว ณ วันครบอายุโครงการ หากวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะเล่ือนเป็นวันท าการถัดไปตามรายชื่อปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะรับซื้อคืนเป็นจ านวนเงินที่จัดสรรจากเงินสดรับที่ได้จากดอกเบี้ยและ/หรือก าไร
จากเงินลงทุนของตราสารหนี้ และ/หรือเงินที่ได้จากการคืนเงินเมื่อตราสารหนี้ครบก าหนด หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่
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กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุนที่เกิดขึ้นและ/หรือจ านวนเงินที่กันเงินส ารองส าหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะ
จัดสรรเป็นจ านวนเงินท่ีเท่าๆ กันส าหรับแต่ละหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตกลงส่ังขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติทั้งจ านวน โดยบริษัทจัดการจะท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจ านวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยัง
กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับลด หรือ ยกเว้น มูลค่าขั้นต่ าของการลงทุน
หรือส่ังซื้อของกองทุนปลายทาง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ภายหลังจากการท ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติใน
วันท าการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท ารายการขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นใดได้ โดยให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนปลายทาง 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทางภายหลังก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่ังขายคืนหน่วยลงทุน  
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยค านวณจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับ
วันหยุดจะเล่ือนเป็นวันท าการถัดไป  

บริษัทจัดการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนอัตโนมัติ โดยหารจ านวนเงินที่จะรับซื้อคืนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ค านวณได้ ณ วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ จ านวนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง  

บริษัทจัดการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันท าการถัดจากวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
จ านวนนั้น  

7.4.3 การช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ทุกรายตกลงยินยอมให้
บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจ านวน โดยบริษัทจัดการจะท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจ านวนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ (กองทุนปลายทาง) 
 
7.4.4 เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
(1) บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตกลงส่ังขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติทั้งจ านวน โดยบริษัทจัดการจะท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจ านวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุน
ต่อยังกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ (กองทุนปลายทาง) 
(2) หาก ณ วันท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ (กองทุนปลายทาง) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังมิได้เปิดบัญชีกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการเปิดบัญชีกองทุนปลายทาง
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ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า โดยบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความยินยอมในการ
ด าเนินการดังกล่าวแล้ว 
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันท าการนับตั้งแต่
วันถัดจากวันท่ีท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงก าหนดการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือปรับปรุงเพิ่มเติม วิธีการ
ขายคืนหน่วยลงทุนและการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ 7 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเปล่ียนแปลง  
(5) ในกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดนัดช าระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารและ/หรือจ านวนกระแสเงินสดรับของกองทุนที่ได้รับจาก
เงินลงทุนหลังหักค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการทั้งหมดไม่เพียงพอ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ต่ ากว่าอัตราร้อยละท่ีก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 
 
7.5.  ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : เมื่อส้ินสุดอายุโครงการ  
 
7.6.  รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 
บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายเพียงครั้งเดียว ณ วันครบอายุโครงการ 
หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะเล่ือนเป็นวันท าการถัดไป  
 
7.7.  การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
 
7.8.  รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 
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7.9.  รายละเอียดเพิ่มเติม : 
บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจ านวนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ (กองทุนปลายทาง) โดยมีรายละเอียดของตราสารที่
คาดว่าจะลงทุนและข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณการผลตอบแทนของกองทุน ดังนี ้

ตราสารที่ลงทุน (1) 

อันดับความน่าเชื่อถือของ 
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร 

ประมาณการ
ผลตอบแทนของ 
ตราสารต่อปี(2) 

สัดส่วน 
การลงทุน

โดยประมาณ(1) 

ประมาณการ
ผลตอบแทนที่
กองทุนจะได้รับ 

ต่อปี(1) 
National  
Rating 

International  
Rating 

ตั๋วแลกเงิน  
บริษัท บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
(THANI) 

A- / TRIS  1.50% 25.00% 0.3750% 

ตั๋วแลกเงิน  
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) (GUNKUL) 

BBB / TRIS  2.20% 25.00% 0.5500% 

ตั๋วแลกเงิน  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) (TPIPL) 

BBB+ / TRIS  2.00% 25.00% 0.5000% 

ตั๋วแลกเงิน  
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (TFG) 

BBB- / TRIS  3.10% 25.00% 0.7750% 

รวม      2.2000% 
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (3)      0.3000% 
ประมาณการผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย      1.9000% 
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)     6 เดือน 

หมายเหตุ :  
(1) บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการด าเนินการภายใต้สถานการณ์ท่ีจ าเป็นและ
สมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ โดยไม่ท าให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินท่ีลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ ท้ังน้ี ตรา
สารที่คาดว่าจะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตราสารอื่นหรือเพิ่มเติมตราสารท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น  GHB, GSB, SMC, KTB, BAY, CIMBT, 
KBANK, KTB, TMB, SCB, TISCO BANK, LHBANK, ICBC, BOC(Macau), CCB, TBANK, SCBT, KK, CENTEL, ESSO, LH, AP, CPN, 
TICON, QH, MPSC, TLT, AYCAL, PL, MAJOR, THAI, NOBLE, SIRI, BSL, MTC, UV, JMT, JMART, ROJNA, BRR, MK, WHA, ASK, 
NOBLE, CCP, ORI, YUANTA, SAWAD, SC, SENA, KTC, GOLD, BTS, EPCO, S11 หรือตั๋วแลกเงินอาวัลโดยธนาคารพาณิชย์ หรือเงิน
ฝากต่างประเทศ และ/หรืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นท่ีอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส อน่ึง หากไม่สามารถลงทุนให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้เน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราท่ี
ประมาณการ 

(2) แหล่งท่ีมาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนท่ีเสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
(3) ค่าใช้จ่ายของกองทุนน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่จะไม่เกินจากระบุในโครงการ 
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8.  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ : 
8.1.  ช่องทางการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน : 
-  บริษัทจัดการ 
 
8.2.  รายละเอียดการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 
กองทุนจะไม่เปิดรับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ แต่สามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าได้เฉพาะช่วงการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) เท่านั้น จากกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ และ/หรือ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 
เดล่ี พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย และ/หรือ กองทุนอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยบริษัทจัดการจะท าการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจ านวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ (กองทุนปลายทาง) 
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที่กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การค านวณหน่วยลงทุนที่จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การค านวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)” 

เงื่อนไขอื่น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อ 8. “การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน” โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการและ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 
9.  การช าระค่ารับซื้อคนื สับเปลี่ยนหนว่ยลงทนุด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอืน่แทนเงนิ : 
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะก าหนดขั้นตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานก่อนและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่ก าหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน 
 
10.  การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคนืแก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ : 
บริษัทจัดการจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
(ก)  มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ 
(ข)  มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม 
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(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
 
การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
1.  เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันท าการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากส านักงาน 
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน 
3.  แจ้งการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อส านักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 
4.  ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดับวันที่ส่งค าส่ังขายคืนก่อนหลัง 
 
11.  การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามสัง่ : 
1.  บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค าส่ังซื้อหรือ
ค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไว้ซึ่งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี้ 

(1)  ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ 

(2)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
(ก)  มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
(ข)  ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)  มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตาม  
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท าได้ไม่เกินหน่ึงวันท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 

(3)  กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยส าคัญ 
(ก)  ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
(ข)  มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 
(ค)  มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 
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(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าส่ังซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 
(ก)  บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าดังต่อไปนี้ 
1.  การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
2.  การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
3.  การกระท าที่เป็นการปฏิบัติตามค าส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
(ข)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระส าคัญ 
(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วันท าการ 
 
2.  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าส่ังซื้อ
หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลันด้วย 

(2)  รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล 
และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้ส านักงานทราบโดยพลัน 

(3)  ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันท าการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการดังนี้ ก่อนการเปิดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืน
หน่วยลงทุน 
(ก)  รายงานการเปิดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันท าการสุดท้าย
ก่อนวันรายงานน้ันให้ส านักงานทราบภายในวันท าการก่อนวันเปิดรับค าส่ังซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(ข)  แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน 
 
3.  บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับค าส่ังซื้อ
หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการ
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ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของตัวแทนสนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และแจ้งให้
ผู้ที่ได้มีค าส่ังซื้อหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน 
 
12.  การหยดุขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทนุ : 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน  
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวม
แล้วต้องไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าส่ังซื้อ 
ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได้ 
 

13.  เงื่อนไขและขอ้จ ากัดในการจัดสรรและการโอนหนว่ยลงทุน : 
13.1  บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย  และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนที่
เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น  
 
13.2  บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะไม่จัดสรรและ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที่จะท าให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการ
ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจัดการ 
 
13.3  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธค าขอโอนหน่วยลงทุนหากการโอนหน่วยลงทุนจะท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ใช่ 
"ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย" เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
 

14. การจ่ายเงนิปนัผล : 

14.1.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย 
 
14.2.  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 
 
14.3.  ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยที่เรียกเกบ็จากกองทนุรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหนว่ยลงทนุ : 

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) : 
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : ตามรายละเอียดด้านล่าง 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.70 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
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รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จา่ยที่เรยีกเก็บจากกองทุนทั้งหมด รวมภาษมีูลค่าเพิม่แล้ว 
 
15.2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1.  ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม : หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันท่ีค านวณ 
 
15.2.2.  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม : หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันท่ีค านวณ 
 
15.2.3.  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม : หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ณ วันท่ีค านวณ 
 
15.2.4.  ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี 
 
15.2.5.  ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย : ไม่มี 
 
15.2.6.  ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.13 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
(1)  ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั้งแรกจะจ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ
กองทุนเฉล่ียเท่ากันทุกวัน เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี ได้แก่ 
(ก)  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การสัมมนาแนะน า
กองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ 
(ข)  ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. 

(2)  ค่าใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจ านวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั้น ได้แก่ 
(ก)  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด การสัมมนาแนะน ากองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
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(ข)  ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามค าส่ัง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม 
(ค)  ค่าจัดท าจัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดท าและจัดพิมพ์ใบค าขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุน ใบค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค่าจัดท าจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน 
(ง)  ค่าจัดท าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการแก้ไขเปล่ียนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์  
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. 
(จ)  ค่าจัดท าค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี้ชวนและรายงานประจ าปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน 
(ฉ)  ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ 
(ช)  ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน 
(ซ)  ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับค าส่ังจากส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของกองทุน 
(ฌ)  ค่าใช้จ่ายในการรับช าระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการช าระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจ านอง  ค่าปลดจ านอง ค่าจัด พิมพ์เอกสาร 
ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับช าระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการ
ช าระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าใช้จ่ายด้านภาษีค่าท าประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการ
จ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว 
(ญ)  ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ฎ)  ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ค่าไปรษณียากร
ส าหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการส่ือสารโต้ตอบโดยวิธีอื่นท่ีมิใช่ทางไปรษณีย์ 
(ฏ)  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการช าระบัญชีและเลิกกองทุน 
(ฐ)  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนี้ใด ของกองทุนรวมการคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) 
และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

(3)  ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย์ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียม
ที่เกี่ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ได้แก่ 
(ก) ค่าอากรแสตมป ์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ 
(ค) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) 

(4)  ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการท ารายการซื้อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์และภาษีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายตามข้อก าหนด 
หรือกฎหมายของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการกองทุนใน
ต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง 

(5)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” 
ตามที่จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
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(6)  ค่าใช้จ่ายในการประกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง 

(7)  ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดช าระราคา (Failed Trade) 

(8)  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ที่ทางผู้ให้บริการและ/หรือ
ผู้พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ดังกล่าว เรียกเก็บจากการใช้บริการ ตามที่จ่ายจริง 

(9)  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ่งมิได้ระบุไว้ข้างต้น (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจ านวน
เงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนท่ีเกินกว่าอัตราที่ก าหนด 

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (9) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลส าคัญที่ ผู้ลงทุน
ควรทราบและในรายงานประจ าปีซึ่งบริษัทจัดการ จัดท าเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี 

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฏในรายการค่าใช้จ่าย การด าเนินงานในงบ
ก าไรขาดทุน ของกองทุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ าปี 

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

อนึ่ง ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังกล่าว เมื่อค านวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2.1 - 15.2.5 
จะไม่เกินค่าธรรมเนียมรวม 
 
15.3.  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1.  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี 
 
15.3.2.  ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี 
 
15.3.3.  ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 

15.3.3.1  ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) : ไม่มี 
15.3.3.2  ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) : ไม่มี 
 
15.3.4.  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุน 
15.3.5.  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 
ฉบับละ 50 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขข้อ 14.2 ส่วนข้อผูกพัน หรือขอให้ออกเอกสาร
แสดงสิทธิแทนฉบับเดิมที่สูญหาย  
 
15.3.6.  ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 
 
15.3.7.  ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
1. ค่าธรรมเนียมการท ารายการซื้อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด (ถ้ามี) 
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชี
ผู้ซื้อหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติที่บริษัทจัดการด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจ าน า
กับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการด าเนินการให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ 

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี) บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
15.4.  วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 
บริษัทจัดการจะค านวณ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุก
วันท่ีมีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมด หักด้วยมูลค่าหน้ีสินท้ังหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ค านวณนั้น เป็นฐานในการ
ค านวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านอง
เดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  โดยบริษัทจะ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. กรณีที่บริษัทจัดการได้ด าเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะ
ประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น เช่น เผยแพร่
ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น  
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บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากมูลค่าขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่
ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม
หรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ  

ในกรณีท่ีเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่
ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้าง
มากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด  
 
2. กรณีที่บริษัทจัดการได้ด าเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุน
ทราบ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท่ีมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น  

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าส านักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ด าเนินการตามข้อ 2. ข้างต้นแล้ว 

ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่
วันเปล่ียนแปลง 

กรณีที่สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์
ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที่ระบุเป็นอย่างอื่นในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลง
วิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
15.6.  หมายเหตุ : 

 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิมูลค่าหนว่ยลงทุน และราคา
หนว่ยลงทุน หลกัเกณฑ์และวธิีการด าเนนิการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 
ในประเทศ 
 
16.2.  เงื่อนไขพิเศษ : 
1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด 
ในกรณีท่ีทรัพย์สินของกองทุนเป็นหลักทรัพย์หรือตราสารต่างประเทศ การค านวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสาร
ต่างประเทศดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้หลักการค านวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ 
โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก .ล.ต. บริษัทจัดการจะใช้และ



 
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย                  47 

ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารดังกล่าว โดยใช้ข้อมูลที่เปิดเผยผ่านระบบ Bloomberg เป็นหลัก 
กรณีที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลจากระบบ Bloomberg ได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิจะใช้ข้อมูลระบบอื่นใดตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร และสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์  

บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นราคาปิด (Close) ที่ประกาศบนหน้าจอ Bloomberg ในเวลา
ประมาณ 17.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ของวันที่ท าการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน และในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถใช้ข้อมูลจาก Bloomberg ได้ หรือกรณีที่บริษัทจัดการโดย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าอัตราแลกเปล่ียนนั้นไม่มีความเหมาะสม หรือ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่จะประกาศแก้ไขหรือประกาศเพิ่มเติมใน
อนาคตบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้อัตราแลกเปล่ียนที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นใดแทน หรือ ตามที่มี
ประกาศแก้ไขหรือประกาศเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ อัตราแลกเปล่ียนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ประกาศก าหนด 
 
2. บริษัทจัดการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ 

(2.1) ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวันท าการ ทุกส้ินวันท าการถัดไป เว้นแต่วันท าการค านวณนั้น
ตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที่ เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือวันตามที่บริษัทจัดการ
ประกาศก าหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้  ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของส้ินวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาดังกล่าว  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้ 
(ก) วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยประกาศวันท าการถัดไป ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ไม่เปิดให้ซื้อขายหน่วย
ลงทุนทุกวันท าการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี้เพิ่มเติมด้วย 

(1) วันท าการก่อนวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด  เว้นแต่
กรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
(2) วันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันท าการถัดไป ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมก าหนดวันท า
การซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันยาวกว่า 1 เดือน 

(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายวันท าการถัดไป 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศวัน
ท าการถัดไป 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเพื่อใช้ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถค านวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะ
ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า 
ทั้งนี้ ภายในวันท าการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าว และประกาศในวันท าการถัดไปจากวันที่ค านวณมูลค่า
หน่วยลงทุนดังกล่าว 
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การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(2) ด าเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ 
หรือการประกาศทางเว็บไซต์เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้และ 

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้ 
ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด 
 
3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจ านวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลักสากล 

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล ส าหรับมูลค่าหน่วย
ลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพือ่ใช ้ในการค านวณราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง 
และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ค านวณได้ใน (3.2) 

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากลแต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด 
 
4. ในกรณีดงัต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไมต้องปฎิบัติตามข้อ 2. 

(4.1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

(4.2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันท่ีปรากฏเหตุดังกล่าว 
 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายในวันท าการถัดไป 
 
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน Website 
ของบริษัทจัดการ : www.assetfund.co.th 
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อนึ่ง หากมีเหตุท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศผ่าน
ช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงช่องทางการประกาศอื่นแทนการประกาศผ่าน Website 
ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 
1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องน้อยกว่าหน่ึงสตางค์หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดท าและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันท าการนับแต่วันท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีส าเนา
รายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้โดยรายงานดังกล่าว
จะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
(1) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง 
(2) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 
(3) สาเหตุที่ท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก ปัจจัย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการค านวณราคาหน่วยลงทุน
ครั้งต่อไป เช่น การก าหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการ
พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย 
 
2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อย
ละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 

(1) จัดท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จส้ินภายในวันท าการถัดจากวันที่พบว่าราคา
หน่วยลงทุนน้ันไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจากวันที่ค านวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จส้ิน เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันท าการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง 
(ข) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 
(ค) สาเหตุที่ท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
(ง) การด าเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะจัดให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้ 
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(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3) ด าเนินการโดยวิธีใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาหน่วยลงทุน และ วัน เดือน ปี ที่มี
การแก้ไขหน่วยลงทุนภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว 

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันท าการนับแต่
วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว 

(5) จัดท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งส าเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดท าตาม (1) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันท าการนับแต่
วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน 
 
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่ ากว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด  บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่แล้วแต่กรณีเพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีลูคา่
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ 
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนตา่ง
ของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
เป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
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จ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่แล้วแต่กรณีเพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง  100 บาท 
บริษัทจัดการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้ 
 
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ 
 
17. ชื่อผู้เกี่ยวขอ้ง : 

17.1.  ชื่อบริษัทจัดการ : 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จ ากัด 
 
17.2.  ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน ์: 
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
17.3.  ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี 
 
17.4.  ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี 
 
17.5.  ที่ปรึกษา : ไม่มี 
 
17.6.  ผู้สอบบัญชี : 

ชื่อ : นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ ์

ชื่อ : นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) : 
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
17.7.  การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 
 
 



 
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย                  52 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทนุรวม : 

18.1.  วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี :  
 
18.2.  วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก :  
 
18.3.  รายละเอียดเพิ่มเติม : 

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี : ประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต่ ากว่า 5 เดือนและไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม 

วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต่ ากว่า 5 เดือนและไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม  

 
19. การขอมตขิองผู้ถือหนว่ยลงทนุ และวิธีการแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรือแกไ้ขวิธกีารจัดการ : 
19.1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและ
การนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ 
 
19.2. ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพัน  หรือที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย 
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน 
ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด  ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบ
เกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น 
 
19.3. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระท าตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณ ี
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เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนดเป็นอย่างอื่น ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระท า
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
19.4. ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไม่สามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้อจ ากัด
ดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจด าเนินการขอรับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ตามแนวทางที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดได้ 
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับ
การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 
19.5. ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการให้ถือว่าได้รับความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเมื่อบริษัทจัดการได้ปิดประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไว้ที่ส านักงานใหญ่และ
ส านักงานสาขาของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซื้อขายหน่วยลงทุน 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่ ก าหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
20. ข้อก าหนดอืน่ๆ : 

1. ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มี
จ านวนไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่
ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือด าเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 
 
2.  บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ 
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
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ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ  บริษัทต้องกระท าด้วย
ความเป็นธรรมและค านึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย 
 
3. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที  จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุนรวม เว้นแต่เป็นกรณียกเว้นตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 
 
4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ  FATCA (ซึ่ง
ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะ
ตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา 
และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดท าเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่ส าคัญในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทยผู้รับ
ฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนช าระให้กับกองทุน
รวมที่เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการท าธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไป
ได้และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทาง
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป 

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของ
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กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อก าหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การด าเนินการดังนี้ 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการน าส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที ่อยู่เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) มีอยู่
ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่ ก าหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น 
รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบัน
การเงิน) ทั้งนี ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดังกล่าว 
(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ถือหนว่ย
ลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม  โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชี 
(1) ไม่รับค าส่ังซื้อ/ สับเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั้นได้เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 
(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 
หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น 

การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ  FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องอันจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัท
จัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก าหนด) เท่านั้น 

ทั้งนี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น 
บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
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5. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา  หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนที่
เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น  
 
21.  การด าเนนิการกรณีบริษทัจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทนุได้ตามที่ประกาศก าหนด กรณีบริษทัจัดการเปน็ 
บลจ. ที่ไม่มีการจดัการกองอสังหาริมทรัพย์ และกองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐาน : 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการตามกรณีต่างๆ ดังนี้ 
1. กรณีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงานได้ 
(1) ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ 
(2) ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ยังมิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
2. กรณีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทุนขั้นต้น หรือไม่สามารถกลับมาด ารง
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงานงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนหรือแนวทาง หรือ
ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน 
(1) ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลับมาด ารงเงินกองทุนได้และได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต.ให้สามารถกลับมา
ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ 
(2) ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ รวมทั้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมผ่านทุกช่องทางการซื้อขาย 
(3) เปล่ียนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ 
ทั้งนี้ หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัท
จัดการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมก่อน และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปล่ียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการรายเดิมจะท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุนรวม ต่อไปเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์เพื่อไม่ให้
กองทุนเสียหาย ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการด าเนนการเพื่อเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายใหม่เข้าบริหารแทน บริษัทจัดการรายเดิมอาจจะ
ไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 3 วันท าการ 

อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุน
รวมสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่บริษัท
จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(interval fund) ซึ่งมิได้มีช่วงเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นนั้น
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมส าหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในครั้ง
ถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกเท่านั้น 
 



 
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย                  57 

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจดัการปฏิบตัิไม่เปน็ไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการอนุมตัิให้จดัตั้งกองทนุรวมเปน็
การทั่วไป : 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบ auto-approve และการฝ่า
ฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุนโดย
ไม่ชักช้า โดยในกรณีท่ีไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้น าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
 
23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทนุรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม  ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าส่ังที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั้งนี ้ในกรณีท่ีข้อก าหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าส่ังดังกล่าว 

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าส่ังนั้นให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม  โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง 

การท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการกองทนุรวม
นี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด 
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1. บริษัทจดัการ : 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จ ากดั 
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2672-1000 โทรสาร 0-2286-4473 

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 17 Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 
Tel. 0-2672-1000 Fax 0-2286-4473 
 
สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
สิทธิของบริษัทจัดการ 
1. รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และ
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และหรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก 
ผู้ส่ังซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

2. สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหรือส่ังซื้อหรือส่ังขายหรือหยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ 

3. สงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ 

4. สงวนสิทธิที่จะรับช าระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่หลักประกันแทนการช าระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ที่ ระบุ
ไว้ในโครงการ 

5. สงวนสิทธิท่ีจะช าระคา่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 
การจดัตั้งและจดทะเบียนกองทุน การเปล่ียนแปลงและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ 

1.  ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน 

2.  ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่หลักฐาน
ดังกล่าวสูญหาย 

3.  ด าเนินการจดทะเบยีนเพิ่มจ านวนเงินทุนของกองทุนตามวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

4.  แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจ านวนเงินทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมจ านวนและมูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น 

5.  เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการกองทุนภายใต้หัวข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ” 

6.  จัดท าหนังสือชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันส้ินปีบัญชีและส่งให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับแต่วันส้ินบัญชีนั้น 

7.  ประกาศข้อมูล รายละเอียด การด าเนินงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมก าหนด 

8.  ด าเนินการเลิกกองทุนตามหวัข้อ “การเลกิโครงการ” 
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9.  จัดให้มีการช าระบัญชีตามหัวข้อ “การช าระบัญชีของกองทุนรวมและวิธีการคืนเงินเฉล่ียให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”  
 
การบริหารกองทุน 
1.  จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2.  น าเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นและซื้อ ขาย ซื้อลด ขายลด ไถ่ถอนจ าหน่าย ส่ัง
โอน รับโอน เปล่ียนแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือฝาก ถอนทรัพย์สินที่ลงทุนไว้นั้น โดยลงทุนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ ทั้งนี ้โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก 

3.  จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ 

4.  ส่ังผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหน่ายจา่ยโอน ตลอดจนช าระและรับช าระราคาค่าหลักทรัพย์ 

5.  จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการกองทุนตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม” 

6.  เบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากผู้ส่ังซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

7.  เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นอยู่เท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

8.  ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ด าเนินการให้มีการฟ้องร้องบังคับคดีหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ทั้งนี้ 
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

9.  ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการด าเนินการตามข้อ “การรับช าระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น”  
 
การจัดท าบัญชีและการรายงาน 
1.  จัดท าบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถกูต้องครบถว้น 

2.  จัดท ารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันท าการน้ัน 

3.  จัดท ารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน
ทุกส้ินวันท าการน้ัน 

4.  ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ก าหนดในหัวข้อ “วิธีการ
ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” 

5.  จัดท าและจัดส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
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การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน 
1.  จัดให้มีใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุน หรือใบค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามที่กฎหมาย  
ก.ล.ต. ก าหนด 

2.  ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธีที่ระบุในโครงการและหนังสือชี้ชวน 

3.  จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อ “การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน” และ “การจัดสรรเงินให้แก่
ผู้ส่ังขายคืนหน่วยลงทุน“ 

4.  ด าเนินการจัดสรรจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรับซื้อคืนจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนตามหัวข้อ “การเลื่อนก าหนดการ
ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อ หรือค าส่ังขาย
คืนหน่วยลงทุน” หรือ “การช าระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน” 

5.  ด าเนินการยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนซึง่ได้รับการจัดสรรเงินคา่รับซื้อคืนหนว่ยลงทุนแล้วในวันท าการถัดจากวันท่ี
บริษัทจัดการท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนจ านวนน้ัน 

6.  จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

7.  เปิดบัญชีผู้ถือหนว่ยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหรือส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

8.  จัดใหม้ีรายงานข้อมูลของกองทุนตามทีก่ฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

9.  ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีที่จะด าเนินการตาม “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” 
 
การแต่งตั้งบุคคลอื่น 
1.  จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นตามเงื่อนไขการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ท้ังนี้ โดยได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

2.  แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3.  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบผู้สอบบัญชี 

4.  แต่งตั้งหรือด าเนินการเป็นนายทะเบียนเองตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

5.  แต่งตั้งผู้ช าระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน 

6.  แต่งตั้งหรือถอดถอนท่ีปรึกษา 
 
การปฏิบัติงานหรือการด าเนินการอื่นๆ ตามสิทธิและหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 
1.  กระท านิติกรรมหรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอ านาจกระท าได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย 

2.  ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที ่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี ้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 

3.  ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
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บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน  โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าส่ังที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อผูกพัน
หรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าส่ังดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าส่ังนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพัน
หรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว 
 
เงื่อนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ : 
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าส่ังของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าท าหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่ 
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ : 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกจิหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19  
ส านักงานเลขท่ี 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7  

และ/หรือที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน
ในต่างประเทศที่อาจแต่งตั้งเพิ่มเติมในอนาคต 
 
สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน ์

1.  ได้ค่าตอบแทนจากกองทุนส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 

2.  บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว 
 
หน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน ์
1.  ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่ แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด 

2.  ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ที่บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน หรือมี
ไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้น บริษัทจัดการยินยอมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท าสัญญาแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ  ซึ่งมี
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เป็นตัวแทนในการท าหน้าที่ฝากหลักทรัพย์เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (ถ้ามี) โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที่จะน าทรัพย์สิน
ของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที่ตัวแทนนั้นด้วย 
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3.  รับรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่บริษัทจัดการได้ค านวณไว้แล้ว
ตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน” เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว 

4.  จ่ายเงินเป็นยอดรวมเพื่อคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามค าส่ังของผู้ช าระบัญชี 

5.  โอนเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีกองทุน ตามค าส่ังของบริษัทจัดการ 

6.  แจ้งให้บริษัทจัดการทราบหากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อบังคับอื่นใดที่ออกตาม
กฎหมาย ก.ล.ต. 

7.  ด าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจาก
บริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับค าส่ังจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8.  ให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะด าเนินการตามหัวข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแกผู้่ถอื
หน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การรับช าระหนี้เพื่อ
กองทุนด้วยทรัพย์สินอื่น” 

9.  รับรองผลการนับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ได้รับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติจากบริษัทจัดการใน
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของโครงการ  ให้แก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ และปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด
ของโครงการ 

10. รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนและดูแลตรวจสอบให้ผู้ช าระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และในพระราชบัญญัติฉบับแก้ไข ในกรณีที่ผู้ช าระบัญชีกระท าการ
หรืองดเว้นกระท าการตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายงานให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้โดยไม่ชักช้า 

11. ด าเนินการรับหรือจ่ายเงินจากบัญชีของกองทุน ตามค าส่ังเป็นลายลักษณ์อักษรของบริษัทจัดการ 

12. ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องอนุญาตให้บริษัทจัดการ หรือผู้สอบบัญชีของกองทุนท าการตรวจสอบบัญชีหลักทรัพย์บัญชีกองทนุ 
และเอกสารหลักฐานอื่นของกองทุนได้ภายในเวลาท าการปกติของผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันท าการ 

13. ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีของกองทุน หรือผู้สอบบัญชีของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีอิสระ หรือผู้ช าระบัญชีของกองทุน 
หรือหน่วยงานผู้มีอ านาจควบคุมผู้ดูแลผลประโยชน์ขอค าชี้แจง ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามเกี่ยวกับการกระท า
การใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบัญชีหลักทรัพย์หรือบัญชีของกองทุน หรือเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งให้
บริษัทจัดการทราบโดยทันทีและจะต้องท ารายงานเกี่ยวกับค าขอดังกล่าวพร้อมรายงานขั้นตอนการปฏิบัติที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
ได้กระท าไปแล้ว หรือท่ีจะกระท าต่อไปให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า 

14. หน้าที่อื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
 
 
 



 
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหน้ีทวีทรัพย์ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  6 

หน้าที่ในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน 
1.  รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแล
ผลประโยชน์และทรัพย์สินของบุคคลอื่นใดที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ดูแลรักษาอยู่จนกว่าจะเลิกกองทุนหรือส้ินสุดการท าหน้าที่ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามที่ ระบุไว้ใน
โครงการและในหนังสือชี้ชวนของกองทุน โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภัยที่ผู้ดูแลผลประโยชน์บริษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือตกลงเป็นอย่างอื่น และหากมีการ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สิน ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที 

2.  ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน เพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปัน
ผล การรับดอกเบี้ยและหรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั้งด าเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธิ
นั้นๆ ตามค าส่ังของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีท่ี มีความจ าเป็นที่ต้องป้องกันการเสียสิทธิที่มีอยู่หรือ
เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้นๆ 
 
หน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน 
1.  ส่งมอบ รับมอบ ส่ังซื้อตามสิทธิจ าหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ตลอดจนช าระและรับช าระราคา
หลักทรัพย์ตามค าส่ังของบริษัทจัดการ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้องครบถ้วนของหลักทรัพย์และทรัพย์สินก่อน
ด าเนินการ 

2.  จัดท ารายงานดงัต่อไปนี้ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อื่นใดที่ได้ตกลงร่วมกนั ส่งให้บริษัทจดัการ 
ก. รายงานการรับและการจา่ยเงินของกองทุนเป็นรายวัน 
ข. รายงานรายละเอียดการรับจา่ยทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้ 
ค. จัดท าบัญชีและรับรองความถูกตอ้งของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้ 
ง.  รายงานเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์พร้อมทั้งค านวณ
ดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี) เป็นรายวัน 
จ. รายงานเจ้าหน้ี ซื้อหลักทรัพยแ์ละลูกหนี้ ค่าขายหลักทรัพย์เป็นรายวัน 
ฉ. รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีหลกัทรัพย์และบัญชีเงินฝากของกองทุน ตามทีต่กลงรว่มกัน 

3.  รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกดิความ
เสียหายต่อกองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหนา้ที่ตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี ้ภายใน 5 วันนับแต่วันท่ีผู้ดแูล
ผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
 
ความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายในการรับฝากทรัพย์สิน ซึ่งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ้นจากการกระท าหรืองดเว้น
กระท าการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ของผู้ดูแลผลประโยชน์พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลใดที่ท างานให้แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน ์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
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รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหนว่ยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านั้นจะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 

ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 
 
เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 
บริษัทจัดการจะเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก่อน 
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่าย
หนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามก าหนดเวลาที่ท้ังสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัท
จัดการอาจบอกเลิกสัญญาจดัตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษรไม่น้อยกวา่ 
30 วัน 

(3) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดและบริษัทจัดการและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศดังกล่าว  
ทั้งนี้ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั่งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

(4) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขา้งมากซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
ขายได้แล้วทัง้หมดของโครงการเรียกร้องใหม้ีการเปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์น าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย 
หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการ
สามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 15 วัน 

(6)  ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทจัดการ
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ตรวจพบเองหรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ัง
การเป็นอย่างอื่น และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้
แก้ไขเสร็จส้ิน หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปล่ียนตัวผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีครบก าหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัท
จัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน 

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้
กระท าได้หากเป็นกรณีที่มีนัยส าคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 

สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกจิหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19  
ส านักงานเลขท่ี 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7  

และ/หรือ ที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และหรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน
ในต่างประเทศที่อาจแต่งตั้งเพิ่มเติมในอนาคต 

 
3. ผู้สอบบัญชี : 

ชื่อ : นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ 
ที่อยู ่: บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
316/32 ซอย สุขุมวิท 22 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท ์0-2259 5300 โทรสาร 0-2663-2219 

ชื่อ : นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน์ 
ที่อยู ่: บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
316/32 ซอย สุขุมวิท 22 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท ์0-2259 5300 โทรสาร 0-2663-2219 
 
สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
 
4. นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ : 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จ ากัด 

ที่อยู ่: ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2672-1000 โทรสาร 0-2286-4473 
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5. ผู้จัดจ าหน่าย : 
ไม่มี 
 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื : 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู ่: ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ เลขที ่175 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ10120 
โทรศัพท ์: 0-2285-1666 โทรสาร : 0-2285-1901 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ภายหลังโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ของกองทุน โดยผู้สนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อน
แล้ว 
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสนับสนุน 

1.  ได้รับค่าธรรมเนียมส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
โดยบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

2.  บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
1.  จัดวางเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับกองทุน รวมทั้งด าเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งข้อมูลและเอกสารอันจ าเป็นตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

2.  แจกจา่ยหนงัสือชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบพรอ้มใบค าขอเปดิบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบค าส่ังซื้อ
หน่วยลงทุน รวมทั้งใบค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่าย หรือเอกสารอื่นๆ 
ที่เกี่ยวกับกองทุน และแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการเมื่อมีผู้ร้องขอ 

3.  รับใบค าขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบค าส่ังซื้อหนว่ยลงทุน หรือใบค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.  ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของการกรอกใบค าขอเปิดบัญชีผู้ถือหนว่ยลงทุน เอกสารการจองซือ้ ใบค าส่ังซื้อ
หน่วยลงทุน หรือใบค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5.  ตรวจสอบหลักฐานประกอบการซื้อหรือการขายทั้งหมดว่าถูกต้อง เป็นจริงและครบถว้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ 

6.  ตรวจสอบลายมือชื่อในเอกสารเพื่อการสั่งซื้อ ใบค าส่ังซื้อหนว่ยลงทุน หรือใบค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้ตรงกับตวัอยา่ง
ลายมือชื่อที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนไดใ้ห้ไว้ในการการเปิดบัญชีผู้ถือหนว่ยลงทุน 

7.  รับช าระเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุน หรือช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินอื่นใด 
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8.  คืนเงินค่าซื้อหนว่ยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการ 

9.  เก็บรักษาใบค าขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุน และใบค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

10. ส่งมอบเอกสารหลักฐานตามก าหนดโดยบริษัทจดัการ ให้บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียน 

11. ให้ความรว่มมือกับบริษัทจดัการในการแจ้งหรือตดิต่อกับผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
แจ้งหรือตดิต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุจ าเป็นอื่นใด 

12. ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

13. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการโฆษณากองทุนรวมที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนประกาศก าหนด 

14. ท าการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าทีด่ังกล่าวขา้งต้น 
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี 
 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เปน็ผู้ดูแลสภาพคลอ่ง) : ไม่มี 
 
9. ที่ปรึกษา : 

9.1.  ที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี 

9.2. ที่ปรึกษากองทุน : ไม่มี 
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทนุมีประกัน) : ไม่มี 
 
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี 
 
12. คณะตัวแทนผู้ถือหนว่ยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี 
 
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทนุ : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 
บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนน าหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่
บริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถน าหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน” ที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งค านวณตามหัวข้อ “วิธีการ
ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” และได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที่บริษัทจัดการด าเนินการ ตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน” 
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13.2.  สิทธิในการรับเงินปันผล : ไม่มี 
 
13.3.  สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ภายใต้ เงื่อนไขข้อ 13.4 "ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน" 
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 
(ก)  ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือส านักงานนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิด
บัญชีกองทุนและยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมค าขอโอนหน่วยลงทุน 
(ข)  ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครั้ง ณ วันท่ียื่นค าขอโอนหน่วยลงทุน 
(ค)  หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษีพร้อมหลักฐานการรับค าขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน 
(ง)  การโอนหน่วยลงทุน ดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนได้รับค าขอโอนหน่วยลงทุน 
(จ)  การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจด าเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี ้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ “การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” 
ทั้งนี ้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

 
13.4. ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน : 
บริษัทจัดการ/นายทะเบียนสงวนสิทธิที่จะปฎิเสธค าขอโอนหน่วยลงทุนหากการโอนหน่วยลงทุนจะท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนไม่ใช่ “ผู้ลงทุนที่มิใช่ราย่อย” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา  พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางประเทศ
สหรัฐหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา  รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ
หรือระงับการส่ังซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน 
(US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
บริษัทจัดการมีอ านาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 
 
13.5.  สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 
ผู้ถือหนว่ยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการต่อเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเสียงข้างมากของ  ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งส้ิน ของโครงการ ณ วันปิด
สมุดทะเบียนตามที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี ้เป็นไปภายใต้หัวข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ” 
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ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน  (omnibus account) ต้อง
ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด 
 
13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อโครงการส้ินสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ช าระบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช าระบัญชี โดยจะได้ด าเนินการให้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ช าระภาระหนี้สินและแจกจ่ายเงิน
คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุไว้ในหัวข้อ “การช าระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เมื่อเลิกโครงการ” 
 
 
13.7. สิทธิประโยชน์อื่นๆ : 
1.  สิทธิในการได้รับช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับช าระค่าซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถ
ช าระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่ก าหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน” 
2.  สิทธิในการเปล่ียนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้งไว้เมื่อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องกรอกใบค าขอเปล่ียนแปลง
ข้อมูล และยื่นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องยื่นเอกสารประกอบ  (ถ้ามี) เพื่อให้
นายทะเบียนด าเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่ จะปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในใบค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
3.  สิทธิในการจ าน าหนว่ยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าได้ตามกฎหมาย ทั้งนี ้นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจ าน าให้แก่
ผู้รับจ าน าที่เป็นสถาบันการเงินเท่านั้น 
 
13.8. อื่น ๆ : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจ ากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ 
การท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับท่ีจะผูกพันตามข้อก าหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
จัดการกองทุนรวมโดยชอบ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของ
กองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย 
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14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 
- ใบหน่วยลงทุน 
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
 
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

14.2.1. เมื่อบริษัทจัดการได้รับใบค าขอเปิดบัญชี และใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที่
ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบส าเนาใบค าขอเปิดบัญชี และหรือส าเนาใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชี และการซื้อหน่วยลงทุน 
 
14.2.2. บริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบัญชี 
 
14.2.3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหรือผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการไดร้บัช าระคา่
ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซื้อหรือผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว 
 
14.2.4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครั้งที่มีการ
ขาย หรือรับซื้อคืน หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขาย
ครั้งแรกบริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ  ภายใน 15 วันท า
การ นับตั้งแต่วันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืน หรือสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการขาย หรือรับซื้อคืน หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 
14.2.5  บริษัทจัดการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุน ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัท
จัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อน าไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการ
ออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระท าเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบค าขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

2. ยื่นใบค าขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ พร้อมช าระคา่ธรรมเนยีมมนการออกใบหนว่ยลงทุนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

3. นายทะเบยีนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนใหก้ับผู้ถือหนว่ยลงทุนตามจ านวนหน่วย
ลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบค าขอส าหรับกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจ านวนหน่วยลงทุนในใบค าขอมากกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะให้
ออกใบหน่วยลงทุนส าหรับหน่วยลงทุนจ านวนเท่าที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

4. ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ซึ่งจะระบุชื่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และมีลายมือชือ่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราส าคัญ หรือลายมือชื่อนาย
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ทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใชเ้ครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. จะอนุญาตให้ท าได้จึงจะถือว่า ใบหน่วย
ลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดท าใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน 
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปนัผลแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน : ไม่มี 
 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอืน่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ : 

หากมีการผิดนัดช าระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ช าระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ ดังนี ้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 

16.1.1  เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้
จากการรับช าระหนี้ 
 
16.1.2  เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่น าทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จาก
การรับช าระหนี้ มารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ในโอกาส
แรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ตกลงรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้  บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินน้ันได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินส ารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้
จากการบริหารทรัพย์สินนั้น 
 
16.1.3  เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง  บริษัทจัดการจะเฉล่ียเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงิน
ได้สุทธ ิและจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉล่ียเงินคืนไปยังส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับตั้งแต่วัน
ถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอย่าง
อื่น 
ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับ
ช าระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจน าเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที่การเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการ



 
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหน้ีทวีทรัพย์ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  15 

รับช าระหนี้จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจัดการอาจน าเงินได้สุทธิ
ดังกล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้ 
 
16.1.4  เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับช าระหนี้ตามตราสาร
แห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม 
 
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 

16.2.1  ก่อนการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์  
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องนั้น 
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง  บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับช าระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นใน
การรับช าระหนี้ 
16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจัดการจะน าทรัพย์สินดังกล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินน้ันเพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สามา
คมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าว
ดังนี ้
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้ 
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาส
แรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถ
จ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 
 
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนี้ได้บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนี้ได้เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับช าระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการ
ด าเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องน าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม 
การช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะช าระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่ก าหนด เท่านั้น 
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17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ากดัในการโอนหนว่ยลงทุน : 
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา  พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางประเทศ
สหรัฐหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา  รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ
หรือระงับการส่ังซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน  
(US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจ ากัดสิทธิใดๆ 
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระท าตามข้อก าหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมาย
แล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และการโอนหนว่ยลงทุนจะท าให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้มเีงินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการ
โอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
 
18. ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ : 

18.1  บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนในแต่ละกองทุนรวมได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่  
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 
 
18.2  ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 18.1 มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จ ากัดสัดส่วนส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้ 
(ก) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ข) กองทุนประกันสังคม 
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ 
(ง) กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ 
(จ) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
(ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ) 
(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลักษณะท านองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ) 
(ฌ) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น 
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิหรือวัด เป็นต้น 
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(ญ) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานเมื่อมีเหตุจ าเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งได้แก่กรณีดังต่อไปนี ้
(ก)  กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
จัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จ ากัดสัดส่วน ทั้งนี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวมจนถึงวันท่ีครบก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีเริ่มซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟดังกล่าวในตลาดรอง 
(ข)  กรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุน
ในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ  18.1 ไม่เกินสัดส่วนที่ระบุไว้ใน
โครงการ ทั้งนี ้เมื่อได้รับการผ่อนผันจากส านักงานตามเหตุจ าเป็นและสมควร 
(ค)  กรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ18.1 ได้แต่
ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  โดยได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน ทั้งนี้ ในการผ่อนผัน
ดังกลา่ว ให้ส านักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นส าคัญ 
18.3  เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 

(2) การจ ากัดสิทธิรับเงินปันผลของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีม่ีสาระส าคญัดังต่อไปนี้ 
(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจ ากัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วนที่
ถือเกินนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี 

1.  การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม 
2.  การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 18.2 

(ข)  บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนท่ีถูกจ ากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน 
(ค)  ในระหว่างการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน  บริษัทจัดการจะจัดท าบัญชีและแยกเงินปันผลส่วน
ดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่น ามารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม 

(3)  กรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนน
เสียงส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีท่ี กองทุนรวมมกีาร
แบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนท่ี เกินกว่าหน่ึงในสามของ
จ านวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนน้ันมีบคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวเต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่ 
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 
 
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ : 
การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน  หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้
ด าเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ 
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มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ด าเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั้นเสียไป  ใน
กรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ต้องได้รับมติโดยเสียงข้าง
มากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
โครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย 
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด  โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอืหนว่ยลงทุนไมว่า่กรณใีด ให้ได้รับมติผู้ถอืหน่วยลงทุนทีถ่ือหนว่ย
ลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึง่หน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนแตล่ะชนิด 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ให้ได้รับมติผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบ
เกินกึง่หน่ึงของจ านวนหน่วยลงทนุชนิดนั้น 
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนั : 
การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันท่ีเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระส าคัญที่เป็นไปตามและ
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอ านาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ให้รวมถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบ
แทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และเรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมี
นัยส าคัญ 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระส าคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน หรือ 
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อม
กับการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป) 
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี 

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
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22. การเลิกกองทนุรวม : 

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 เมื่อครบอายุโครงการ 
 
22.1.2 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดังนี้ 
(1) จ านวนผู้ถือหนว่ยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันท าการใด 
(2) มีการขายคืนหนว่ยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
(3) มียอดรวมการขายคืนในช่วงระยะเวลา 5 วันท าการซื้อขายหนว่ยลงทุนใดตดิต่อกันคิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมด 
(4) มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหนว่ยลงทุนลดลงเหลือนอ้ยกวา่ 50 ล้านบาทในวัน
ท าการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น 
 
22.1.2 เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเว้นกระท า
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน 
22.1.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ 
 
22.1.4 ส านักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า 
(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 
(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคล
อื่น อันเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
 
22.1.5 ส านักงานจะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และส านักงานได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องท าการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจ
พิสูจน์หรือท าให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และส านักงานส่ังใหบ้รษิทั
จัดการกองทุนรวมท าการแก้ไข หรือด าเนินการใดๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการตามที่ส านักงานส่ังได้
หรือด าเนินการแล้วแต่ไม่สามารถท าให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง 
 
22.2.  การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 
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22.2.1 ในกรณีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพราะเหตุครบก าหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบก าหนดการเลิก
ล่วงหน้าการเลิกโครงการเนื่องจากครบก าหนดอายุโครงการ  บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะก าหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น 
(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และส านักงานทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีที่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
นั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี ้ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 วันท าการ  
(2) ด าเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 วันท าการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื่อง
ดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีซื้อขายหนว่ยลงทุนทุกแหง่ของบรษิัทจดัการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 
(ถ้ามี) เป็นต้น 
(3) จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋ว
สัญญาใช้เงินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จส้ินก่อนวันเลิกกองทุนรวม 
 
22.2.2 ในกรณีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพราะเหตุตามข้อ  22.1.2 บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิก
กองทุนเปิดดังกล่าว เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะก าหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น 
บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว 

(1) ยุติการรับค าส่ังซื้อและค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท าการท่ีปรากฏเหตุตาม 22.1.2 

(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนรวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั้งนี ้ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท าการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 
(3) จ าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท าการ ที่ปรากฏเหตุตาม
ข้อ 22.1.2 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
4ง) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันท าการนับแต่วันที่
ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.2 และเมื่อได้ด าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น 

ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดใดลดลงเหลือ
น้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันท าการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้นบริษัทจัดการจะด าเนินการ ตาม (ก) ถึง (ง)  
 
23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน : 
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการช าระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อท า
หน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการช าระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งท าการ 
อย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชีกองทุนให้เสร็จส้ิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก .ล.ต.
ประกาศก าหนด ส าหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
และผู้ช าระบัญชีจะด าเนินการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ 

เมื่อได้ช าระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบัญชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ช าระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหวา่งผู้ถอืหน่วยลงทุนกับบรษิัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของ

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 


