ประกาศแก้ไขโครงการ
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท (ASP-X) และ กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ (ASP-TOPBRAND)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้ดาเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท (ASP-X) และ กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ (ASP-TOPBRAND)
เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้
1. ประกาศที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อยและ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน โดยแก้ไขข้อความให้เป็ นไปตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
- ภาคผนวก 2 กรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
- ภาคผนวก 6 กรณีที่ผอู้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี ้
- ภาคผนวก 7 การดาเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
2. ประกาศที่ สน. 28/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่ อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 2) โดยยกเลิกบางรายการที่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั ประโยชน์
เพิ่มขึน้ เนื่องจากได้ยกเลิกการเปิ ดเผยหัวข้อดังกล่าวในโครงการ และแก้ไขข้อความให้เป็ นไปตามภาคผนวก 8 การเลิกกองทุน
3. ประกาศที่ สน. 29/2564 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม โดยแก้ไขปรับปรุงการเปิ ดเผยรายละเอียดข้อมูลในโครงการ
เพื่อให้โครงการมี ขอ้ มูลที่เป็ นลักษณะเฉพาะของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนรวมเท่านั้น โดยไม่ต้อ งเปิ ดเผย
รายละเอียดที่ซา้ ซ้อนกับเอกสารอื่น รวมทัง้ ไม่ตอ้ งระบุกฎเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. ไว้ในโครงการ
ทัง้ นี ้ บริษัทได้รบั ความเห็นชอบเป็ นการทั่วไปจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็ นต้นไป หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีขอ้ สงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ าย Asset Plus Customer
Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทาการ 08.30 – 17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด

ตารางสรุ ปสาระสาคัญการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท (ASP-X) และ กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ (ASP-TOPBRAND)
หัวข้อ / เรื่อง
ส่วนโครงการ
คาจากัดความ

เดิม

…………………………
…………………………
คาอธิบายคาศัพท์…………………………………..คาอธิบายศัพท์นีเ้ ป็ นอย่างอื่น - ตัดตารางคาศัพท์และคาอธิบายศัพท์ - ตัดตารางคาศัพท์และคาอธิบายศัพท์ …………………………
เพิ่มหัวข้อใหม่
2.1.1 จานวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น 1,000,000,000.00 บาท

2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
กองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน
ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือ
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ที่จะลงทุนในประเทศ
ที่จะลงทุน
- ตัดข้อความเดิมทัง้ หมด 3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
- ตัดข้อความเดิมทัง้ หมด 3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของ ในประเทศและต่างประเทศ :
กองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ - ตัดข้อความเดิมทัง้ หมด 5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขาย
ครัง้ แรก
7. การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ใหม่

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- ตัดข้อความเดิมทัง้ หมด 6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
- ตัดข้อความเดิมทัง้ หมด 7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
- ไม่มี –
หมายเหตุ : เดิมระบุในข้อ 7.4.1 – 7.4.5

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ที่จะลงทุนในประเทศ
เป็ นไปตามประกาศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ในประเทศและต่างประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนีจ้ ะดาเนินการให้เป็ นไป
ตามทีป่ ระกาศกาหนด
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

หัวข้อ / เรื่อง

เดิม
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
7.4.1 การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- ตัดข้อความเดิมทัง้ หมด –
7.4.2 วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร
- ตัดข้อความเดิมทัง้ หมด 7.4.3 วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
- ตัดข้อความเดิมทัง้ หมด 7.4.4 วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต (Internet)
- ตัดข้อความเดิมทัง้ หมด 7.4.5 การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด
- ตัดข้อความเดิมทัง้ หมด 7.4.6 เงื่อนไขในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน………………………………………………….เริ่มเปิ ดให้บริการ
7.4.7 การจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณี…………………………………………………………..จานวนนัน้
7.4.8 การชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชาระเงิน………………………………….คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
- ตัดข้อความเดิมทัง้ หมด 11. การไม่ขายไม่รบั ซือ้ คืนไม่สบั เปลี่ยน 1……………………….
หน่วยลงทุนตามสั่ง
……………………………………
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง
การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2)
(3)หรือ (5) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและ

ใหม่
7.4.1 เงื่อนไขในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน………………………………………………….เริ่มเปิ ดให้บริการ
7.4.2 การจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณี…………………………………………………………..จานวนนัน้
7.4.3 การชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชาระเงิน………………………………….คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
หมายเหตุ : ช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนสามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
1……………………….
……………………………………
2. เมื่อปรากฏเหตุซ่งึ ส่งผลให้บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ
1 และบริษัทจัดการประสงค์จะดาเนินการดังกล่าว ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี ้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง
การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 1. (1) (2)

หัวข้อ / เรื่อง

เดิม
ผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือ
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของ
กองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือหยุด
รับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวัน
ทาการให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี ้
ก่อนการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงาน
ทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบ
ถึงการเปิ ดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนราย
อื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
3……………………….
……………………………………

12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วย - ตัดข้อความเดิมทัง้ หมด ลงทุน
15.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือ - ตัดข้อความเดิมทัง้ หมด ค่าใช้จ่าย
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการ - ตัดข้อความเดิมทัง้ หมด ในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
19. การขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และ
วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม
หรือแก้ไขวิธีการจัดการ

ใหม่
(3) หรือ (5) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือ
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของ
กองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคาสั่งซือ้
หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทาการ ให้
บริษัทจัดการดาเนินการดังนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงาน
ทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบ
ถึงการเปิ ดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนราย
อื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
3……………………….
……………………………………
หมายเหตุ : ปรับให้สอดคล้องกับการยกเลิกหลักเกณฑ์ทเี่ ป็ นนโยบายไว้ทปี่ ระกาศ ก.ต.ท.
เป็ นไปตามประกาศ
ปรับปรุงข้อความใหม่ตามภาคผนวก 7 แนบท้ายประกาศที่ สน.9/2564
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายตารางสรุปสาระสาคัญการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ)
ปรับปรุงข้อความใหม่ ภาคผนวก 2 แนบท้ายประกาศที่ สน.9/2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายตารางสรุปสาระสาคัญการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ)
19.1 บริษัทจัดการ…………………………………………....ให้ความเห็นชอบก็ได้ 19.1 บริษัทจัดการ…………………………………………....ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) ……………………………….
(1) ……………………………….
(2) ……………………………….
(2) ……………………………….

หัวข้อ / เรื่อง

เดิม

ใหม่

(3) ……………………………….
(4) การคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามที่ได้รบั การผ่อนผัน
จากสานักงาน
(5) ……………………………….
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มผี ลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ทาให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนยั สาคัญ หรือเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง

(3) ……………………………….
(4) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ และกองทุนสารองเลีย้ งชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินที่ได้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่เป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการจัดตัง้
และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่เป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(5) ……………………………….
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรวมถึงไม่ทาให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสาคัญ
19.3 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานในเรื่องดังต่อไปนี ้
ให้ถือว่าได้รบั ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อสานักงาน
ได้รบั คาขอ พร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สาหรับประชาชนแล้ว
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตอ้ งดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั่งที่ออกโดยอาศัย
อานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถกู ต้อง

19.3 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือว่าสานักงานให้ความ
เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้
ในกรณีดงั นี ้
(ก) การลดมูลค่าขัน้ ต่าในการซือ้ หน่วยลงทุน
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ่มจานวนผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่
กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิ ดให้ขายและรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตอ้ งดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั่งที่ออกโดยอาศัย
อานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถกู ต้อง
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ เมื่อได้รบั อนุญาตจาก
สานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิ ด ให้
เป็ นไปตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

หัวข้อ / เรื่อง
ส่วนข้อผูกพัน
16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่น
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน :
22.2 การดาเนินการของบริษัทจัดการ
เมื่อเลิกกองทุนรวม

เดิม
ตัดข้อความเดิม
ตัดข้อความเดิม

ใหม่
ปรับปรุงข้อความใหม่ตามภาคผนวก 6 แนบท้ายประกาศที่ สน.9/2564
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายตารางสรุปสาระสาคัญการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ)
22.2.1 ในกรณีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพราะเหตุตามข้อ 22.1.2
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนีเ้ พื่อเลิกกองทุนเปิ ดดังกล่าว เว้นแต่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น

1. ยุติการรับคาสั่งซือ้ และคาสั่งขายคืนหน่วยตัง้ แต่วนั ที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
2. แจ้งให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
โดยวิธีการดังนี ้
2.1 แจ้งผูถ้ ือหน่วยทีม่ ีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผูถ้ ือหน่วยได้
2.2 แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
2.3 แจ้งสานักงานผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
3. จาหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับแต่
วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทาได้เพื่อชาระค่า
ขายคืนหน่วยให้ผถู้ ือหน่วยโดยอัตโนมัติ
4. ชาระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือ
หน่วยภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดาเนินการ
ชาระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
ในกรณี ที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดใดลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทาการใด หาก
บริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้ บริษัทจัดการจะดาเนินการตามข้อ 1 – 4

หัวข้อ / เรื่อง

เดิม

ใหม่
22.2.2 กรณีเป็ นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกาหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่น
ทีท่ ราบกาหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้ เว้นแต่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
การดาเนินการ
ระยะเวลา
ดาเนินการ
2.1 แจ้งให้ผทู้ เี่ กี่ยวข้องทราบ
≥ 5 วันทาการ
2.1.1 แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ก่อนวันเลิกกองทุน
2.1.2 แจ้งสานักงานผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของ
สานักงาน
2.1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนัน้
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2.2 ดาเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผถู้ ือหน่วยและผูล้ งทุน
≥ 5 วันทาการ
ทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว
ก่อนวันเลิกกองทุน
2.3 จาหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวม ให้เสร็จสิน้ ก่อนวัน
เป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
เลิกกองทุน
ประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกาหนด
ระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม

เอกสารแนบท้ายประกาศที่ สน. 9/2564
ตารางสรุ ปสาระสาคัญการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท (ASP-X) และ กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ (ASP-TOPBRAND)
• ภาคผนวก 2 แนบท้ายประกาศที่ สน.9/2564

16.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีท่มี ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
ส่วนที่ 1 การดาเนินการกรณีมลู ค่าหน่วยของกองทุนปิ ดไม่ถกู ต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิ ดไม่ถกู ต้อง
ข้อ
1.

2.

กรณีที่มลู ค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถกู ต้อง
< 1 สตางค์ หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง

≥ 1 สตางค์ และ ≥ 0.5 %

ของมูลค่า/ราคาหน่วยที่ถกู ต้อง

การดาเนินการของบริษัทจัดการ
1.1 จัดทาและส่งรายงาน1 ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถกู ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสาคัญดังนี ้
1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ไม่ถกู ต้อง
1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ถกู ต้อง
1.1.3 สาเหตุที่ทาให้มลู ค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
1.1.4 มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มลู ค่า/ราคาหน่วยไม่ถกู ต้อง ในกรณีที่ความไม่ถกู ต้อง
ไม่ได้มสี าเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
1.2 ในกรณีที่สาเหตุที่ทาให้มลู ค่า/ราคาหน่วยไม่ถกู ต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการคานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครัง้ ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถกู ต้อง
2.1 หลักเกณฑ์ท่วั ไป
2.1.1 คานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที่มลู ค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง
2.1.2 ดาเนินการดังนี ้ เฉพาะวันทีม่ ลู ค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื่อนไข ตาม 2.
2.1.2.1 จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1
(ก) รายงานต้องมีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิ ด ให้ระบุการดาเนินการของ
บริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถกู ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4
(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่ส่งรายงานให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์
2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถกู ต้อง

2.1.2.32 ดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

2.2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเฉพาะกองทุนเปิ ด
โดยดาเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวันที่เข้าเงื่อนไขตาม 2.
2.2.1 จัดทารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ระยะเวลา
ภายใน 7 วันทาการนับ
แต่วนั ที่พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถกู ต้อง

ตัง้ แต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ภายในวันทาการถัดจาก
วันที่พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ภายในวันทาการถัดจาก
วันที่คานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิน้
ภายในวันที่ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1
ภายใน 3 วันทาการนับ
แต่วนั ที่ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ตาม 2.1.2.1

ข้อ

กรณีที่มลู ค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถกู ต้อง

การดาเนินการของบริษัทจัดการ

ระยะเวลา

2.2.2 ชดเชยราคาตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 2 ให้แล้วเสร็จ
2.2.3 ดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผซู้ อื ้ หรือผูข้ ายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที่ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั ที่ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
2.2.4 จัดทามาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้ ภายใน 7 วันทาการนับ
สาเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สานักงาน เว้นแต่ในกรณีที่ราคา
แต่วนั ที่ผดู้ แู ล
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ให้ บริษัทจัดการส่ง
ผลประโยชน์รบั รอง
สาเนาเอกสารที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่าการที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ข้อมูลในรายงานตาม
ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสาเนารายงานดังกล่าวแทน
2.1.2.1
1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสาเนารายงานไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการเพื่อให้สานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิ ดที่มีหน่วยเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบหรือข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว
2

ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 ให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. ราคาหน่วยที่ไม่ถกู ต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย
1.1.1 กรณีที่ผซู้ อื ้ มีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจานวนหน่วยของผูซ้ ือ้ หน่วยเป็ นจานวนซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถกู ต้อง
1.1.2 กรณีที่ผซู้ อื ้ ไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิ ด เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
1.1.3 กรณีทผี่ ซู้ อื ้ มีหน่วยเหลืออยู่นอ้ ยกว่าจานวนหน่วยที่จะต้องลด3 ให้ดาเนินการดังนี ้
1.1.3.1 ดาเนินการตาม 1.1.2 หรือ
1.1.3.2 ลดจานวนหน่วยที่เหลืออยู่นนั้ และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
1.2 กรณีรบั ซือ้ คืน
1.2.1 กรณีที่ผขู้ ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ่มจานวนหน่วยของผูข้ ายคืนเป็ นจานวนซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผขู้ ายคืน
1.2.2 กรณีที่ผขู้ ายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผขู้ ายคืน
2. ราคาหน่วยที่ไม่ถกู ต้อง > ราคาหน่วยที่ถูกต้อง
2.1 กรณีขาย
2.1.1 เพิ่มจานวนหน่วยของผูซ้ อื ้ เป็ นจานวนซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถกู ต้องกับราคาหน่วยที่ถกู ต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผูซ้ อื ้
2.2 กรณีรบั ซือ้ คืน
2.2.1 กรณีที่ผขู้ ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจานวนหน่วยของผูข้ ายคืนหน่วยเป็ นจานวนซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วย
ที่ไม่ถกู ต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง
2.2.2 กรณีที่ผขู้ ายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที่ขาดอยู่
2.2.3 กรณีที่ผขู้ ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่นอ้ ยกว่าจานวนหน่วยที่จะต้องลด3 ให้ดาเนินการดังนี ้
2.2.3.1 ดาเนินการตาม 2.2.2 หรือ
2.2.3.2 ลดจานวนหน่วยที่เหลืออยู่นนั้ และจ่ายเงินของ บริษัทจัดการ ให้กองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
3

ไม่ใช้กับกรณี ท่ีราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์หรือศูนย์ซือ้ ขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีท่บี ริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ ือ้ หรือผูข้ ายคืนหน่วยรายใดมีมลู ค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผถู้ ือหน่วย แต่ถา้ บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผูถ้ ือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผูซ้ ือ้ หน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของ บริษัทจัดการ
แทนกองทุนเปิ ดก็ได้
• ภาคผนวก 6 แนบท้ายประกาศที่ สน.9/2564
16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
กรณีที่ผอู้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี ้
ส่วนที่ 1 การดาเนินการเมื่อมีการผิดนัดชาระหนีห้ รือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้
การดาเนินการ
ของบริษัทจัดการ
1. การกาหนดให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ
ได้รบั เงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สิน
อื่นที่ได้จากการรับชาระหนี ้
2. การแจ้งต่อสานักงาน

3. การจัดให้มีขอ้ มูล

1

กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารหนีห้ รือ กรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิ
สิทธิเรียกร้องเป็ น 0
เรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้1
1.1 ผูถ้ ือหน่วยทุกรายที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วย ณ
1.2 อาจกาหนดให้ผถู้ ือหน่วยทุกรายที่มีช่อื อยู่ในทะเบียน
วันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้อง ผูถ้ ือหน่วย ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนี ้
เป็ น 0 เว้นแต่ บริษัทจัดการดาเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนีเ้ ป็ นผูม้ ีสิทธิได้ก็ได้
ข้อมูล: ประเภท จานวน ชื่อผูอ้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้อง เงินสารอง (ถ้ามี) และวันที่ บริษัทจัดการ บันทึก
มูลค่าตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 หรือวันที่บริษัทจัดการทราบถึงพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ าม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ แล้วแต่กรณี
ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 หรือนับแต่วนั ที่
บริษัทจัดการทราบถึงพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ แล้วแต่กรณี
จัดให้มีขอ้ มูลตาม 2. ไว้ที่สานักงานใหญ่ สานักงานสาขา
ของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการซือ้ ขายหน่วยของกองทุน
ภายในวันทาการถัดจากวันที่ บริษัทจัดการ แจ้งสานักงาน
เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย

บริษัทจัดการไม่ตอ้ งนาตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวมคานวณ NAV ของกองทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้มีการกาหนดผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนีต้ าม 1. บริษัทจัดการ จะรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
ทีม่ ิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนได้ต่อเมื่อมีการดาเนินการดังนี ้
(1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รบั มติพิเศษจากผูถ้ ือหน่วยก่อนการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ โดยดาเนินการดังนี ้
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนจะได้จากการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ได้มาซึ่งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สิน เป็ นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี ้
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทาเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชาระหนีเ้ กิดขึน้
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่ บริษัทจัดการ จัดทา ซึ่งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชาระหนีไ้ ด้

ส่วนที่ 2 การดาเนินการเมื่อ บริษัทจัดการ ได้รบั ทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน
การดาเนินการ
1. แจ้งข้อมูลต่อสานักงานภายใน 15 วัน
ทาการนับแต่วนั ที่ได้รบั ทรัพย์สินมา

รายละเอียด

ข้อมูลดังนี ้
ประเภท จานวน และชื่อผูอ้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้อง วันที่บริษัทจัดการได้รบั ทรัพย์สินมาจาก
การรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ ยวกับทรัพย์สินที่ได้รบั โดยมีสาระสาคัญอย่างน้ อ ย
เกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
2. เปิ ดเผยข้อมูลภายในวันทาการถัดจาก 2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สานักงานใหญ่ แ ละสานักงานสาขาของ บริษัทจัดการ ตลอดจนสถานที่
วันที่ บริษัทจัดการได้แจ้งสานักงานตาม 1. ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ใช้ในการซือ้ ขายหน่วย
เป็ นระยะเวลา ≥ 30 วัน
2.2 กรณีเป็ นกองทุนปิ ด นอกจากการดาเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้ บริษัทจัดการระบุไว้ในการประกาศ NAV และ
มูลค่าหน่วยในครัง้ ถัดจากวันที่ได้รบั ทรัพย์สินนั้นมาว่ากองทุนได้ร ับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นซึ่งผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูรายละเอียดได้ที่สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริษัทจัดการโดยให้ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าว
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ครัง้ ติดต่อกัน
3. กาหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั
เพื่อใช้ในการคานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
มาจากการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น สานักงาน
4. คานวณ NAV ของกองทุนที่มีการรับ 4.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดาเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดการต้องไม่นาทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี ้
ชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
ด้วยทรัพย์สินอื่น และเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี ้ มารวมคานวณ NAV ของกองทุน
4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บริษัทจัดการต้องนาทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น มารวม
คานวณ NAV ของกองทุน
5. ดาเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับ 5.1 กรณี ที่บริษัทจัดการได้ดาเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ให้ บริษัทจัดการจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับ
ชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
ชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยเป็ นสาคัญ (เว้น
แต่ ในกรณี ที่ ผู้ถื อ หน่ วยที่ มี สิ ท ธิ ในเงิ น ได้สุทธิ จากทรัพย์สิ นอื่ นที่ ได้จากการรับช าระหนี ้ตกลงรับช าระหนี ้ด้วย
ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี ้ ตามที่กาหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกาหนดโดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน)
5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ให้ บริษัทจัดการดาเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สิน
อื่นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
5.2.1 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนัน้ สามารถลงทุนได้ บริษัทจัดการ อาจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
5.2.2 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนัน้ ไม่สามารถลงทุนได้ บริษัทจัดการต้องจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว
ในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยเป็ นสาคัญ
5.3 ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวบริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้
5.4 ในกรณี ที่ มี ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพ ย์สิ นให้บริษั ทจัด การจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนเปิ ดที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนีห้ รือสิทธิเ รียกร้องเป็ น 0 ให้บริษัทจัดการจ่ายจากเงินสารอง
รายได้ หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนัน้
6. คืนเงินแก่ผถู้ ือหน่วยภายใน 45 วัน
6.1 ให้บริษัทจัดการเฉลี่ยเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครัง้ ให้แก่
นับแต่วนั ที่มีเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ ผูถ้ ือหน่วยตาม 1. ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่มีเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับ
จากการรับชาระหนี ้
ชาระหนี ้
6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการได้
เฉลี่ยเงินคืน
6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนีไ้ ม่คมุ้ กับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วย บริษัทจัดการอาจนาเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระ
หนีด้ งั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

การดาเนินการ

รายละเอียด
หากได้มีการจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนีด้ ้วยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนีน้ ั้นไม่คุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจ
นาเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนีด้ งั กล่าวมารวมคานวณเป็ น NAV ของกองทุนก็ได้ ทัง้ นี ้
บริษัทจัดการ จะดาเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว
6.4 สาหรับกองทุนเปิ ดที่ บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารหนีห้ รือสิทธิ เรียกร้องเป็ น 0 หากต่อมาปรากฏว่า
บริษัทจัดการได้รบั ชาระหนีต้ ามตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงินให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตาม 6.1 - 6.3
โดยอนุโลม

การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่
กาหนด เท่านัน้
• ภาคผนวก 7 แนบท้ายประกาศที่ สน.9/2564
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
การดาเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ1
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ
1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ

การดาเนินการของบริษัทจัดการ

เปิ ดเผย2 ให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึน้
บริษัทจัดการต้องได้รบั มติพิเศษ3 และแจ้งให้สานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่
เปลี่ยนแปลง
เปิ ดเผย2 ให้ผถู้ ือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึน้ และแจ้งให้สานักงาน
ทราบภายใน 15วันนับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง
บริษัทจัดการต้องขอมติ3 เพื่อแก้ไขโครงการ

เปิ ดเผย2 ให้ผลู้ งทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการเรียกเก็บลดลง
ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการ
ในเรื่องดังกล่าว
1
เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึน้
2
การเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทาโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให้ม่ นั ใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะประกาศผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรืออาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามที่บริษัทจัดการกาหนด
3
ดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผูถ้ ือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม

