
 

 
 

ประกาศแก้ไขโครงการ 

กองทนุเปิด แอสเซทพลัส เอก็ซต์ร้า โกรท (ASP-X) และ กองทนุเปิด แอสเซทพลัส ทอ็ปแบรนด ์(ASP-TOPBRAND) 

 
บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด (“บริษัท”) ขอเรียนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทไดด้  าเนินการแก้ไข

เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซต์รา้ โกรท (ASP-X) และ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด ์(ASP-TOPBRAND) 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ดงันี ้
1. ประกาศท่ี สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อยและ

กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั โดยแกไ้ขขอ้ความใหเ้ป็นไปตามภาคผนวกแนบทา้ยประกาศดงักล่าว ดงัต่อไปนี ้
- ภาคผนวก 2 กรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
- ภาคผนวก 6 กรณีท่ีผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช าระหนี ้
- ภาคผนวก 7 การด าเนินการในกรณีท่ีมีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย 

2. ประกาศท่ี สน. 28/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย
และกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 2) โดยยกเลิกบางรายการท่ีถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัประโยชน์
เพิ่มขึน้เนื่องจากไดย้กเลิกการเปิดเผยหวัขอ้ดงักล่าวในโครงการ และแกไ้ขขอ้ความใหเ้ป็นไปตามภาคผนวก 8 การเลิกกองทนุ  

3. ประกาศท่ี สน. 29/2564 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม โดยแกไ้ขปรบัปรุงการเปิดเผยรายละเอียดขอ้มลูในโครงการ
เพื่อให้โครงการมีขอ้มูลท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนรวมเท่านั้น โดยไม่ต้องเปิดเผย
รายละเอียดท่ีซ า้ซอ้นกบัเอกสารอื่น รวมทัง้ไม่ตอ้งระบกุฎเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. ไวใ้นโครงการ 

 
ทัง้นี ้บริษัทไดร้บัความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่

วนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 เป็นตน้ไป หากตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมหรือมีขอ้สงสยัประการใด  กรุณาติดต่อฝ่าย Asset Plus Customer 
Care โทรศพัท ์0-2672-1111 ในวนัและเวลาท าการ 08.30 – 17.30 น. 

 
 
 

ประกาศ ณ วันที ่28 มิถุนายน 2564 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางสรุปสาระส าคัญการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ 
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอก็ซต์ร้า โกรท (ASP-X) และ กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ทอ็ปแบรนด ์(ASP-TOPBRAND) 

หัวข้อ / เร่ือง เดิม ใหม่ 
ส่วนโครงการ 

ค าจ ากดัความ ………………………… 
ค าอธิบายค าศพัท…์………………………………..ค าอธิบายศพัทนี์เ้ป็นอย่างอื่น 
- ตดัตารางค าศพัทแ์ละค าอธิบายศพัท ์- 

………………………… 
- ตดัตารางค าศพัทแ์ละค าอธิบายศพัท ์- 
 

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการ
กองทุนรวม มลูค่าท่ีตราไว ้จ านวน 
ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย  

………………………… 
 

เพิ่มหวัขอ้ใหม่ 
2.1.1 จ านวนเงินทุนของโครงการเริ่มตน้ 1,000,000,000.00 บาท 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ท่ีจะลงทุน  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
ท่ีจะลงทนุในประเทศ 
- ตดัขอ้ความเดิมทัง้หมด - 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์นิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
ท่ีจะลงทนุในประเทศ 
เป็นไปตามประกาศ 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
ท่ีจะลงทนุในต่างประเทศ : 
- ตดัขอ้ความเดิมทัง้หมด - 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
ท่ีจะลงทนุในต่างประเทศ : 
เป็นไปตามประกาศ 

3.14 อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย์
หรือทรพัยส์ินอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์ินของ
กองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ 

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทุนรวม
ในประเทศและต่างประเทศ : 
- ตดัขอ้ความเดิมทัง้หมด - 

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทุนรวม
ในประเทศและต่างประเทศ : 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีท่ีการลงทนุไม่เป็นไปตามขอ้นีจ้ะด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามทีป่ระกาศก าหนด 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
- ตดัขอ้ความเดิมทัง้หมด - 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
สามารถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเว็บไซต ์บลจ. 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขาย 
ครัง้แรก 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 
- ตดัขอ้ความเดิมทัง้หมด - 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 
สามารถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเว็บไซต ์บลจ. 

7. การรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 7.2. รายละเอียดช่องทางการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม 
- ไม่มี –  

หมายเหต ุ: เดมิระบุในขอ้ 7.4.1 – 7.4.5 

 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม 
สามารถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเว็บไซต ์บลจ. 



 

 

หัวข้อ / เร่ือง เดิม ใหม่ 
7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม 
วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
7.4.1 การรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน  
- ตดัขอ้ความเดิมทัง้หมด – 
7.4.2 วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร  
- ตดัขอ้ความเดิมทัง้หมด - 
7.4.3 วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท ์ 
 - ตดัขอ้ความเดิมทัง้หมด - 
7.4.4 วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนทางอินเทอรเ์น็ต (Internet)  
- ตดัขอ้ความเดิมทัง้หมด - 
7.4.5 การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด  
- ตดัขอ้ความเดิมทัง้หมด - 
7.4.6 เงื่อนไขในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 ผูถื้อหน่วยลงทุน………………………………………………….เริ่มเปิดใหบ้ริการ  
7.4.7 การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ  
 ยกเวน้ในกรณี…………………………………………………………..จ านวนนัน้  
7.4.8 การช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน  
บริษัทจดัการจะช าระเงิน………………………………….ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

7.4.1 เงื่อนไขในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
ผูถื้อหน่วยลงทุน………………………………………………….เริ่มเปิดใหบ้ริการ  
7.4.2 การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ  
ยกเวน้ในกรณี…………………………………………………………..จ านวนนัน้ 
  
7.4.3 การช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน  
บริษัทจดัการจะช าระเงิน………………………………….ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

หมายเหต ุ: ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุสามารถดูขอ้มูลในหนงัสือชีช้วน
ส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต ์บลจ. 

8. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  8.2. รายละเอียดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 
- ตดัขอ้ความเดิมทัง้หมด - 

8.2. รายละเอียดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 
สามารถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเว็บไซต ์บลจ. 

11. การไม่ขายไม่รบัซือ้คืนไม่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนตามสั่ง 

1………………………. 
…………………………………… 
2. เมื่อปรากฏเหตตุามขอ้ 1 และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่
รบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัท
จดัการกองทนุรวมปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้
(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีค  าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึง
การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุาม ขอ้ 1(1) (2) 
(3)หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรายอื่นและ 

1………………………. 
…………………………………… 
2. เมื่อปรากฏเหตซุึ่งส่งผลใหบ้ริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุตามขอ้ 
1 และบริษัทจัดการประสงคจ์ะด าเนินการดงักล่าว ใหบ้ริษัทจดัการปฏิบตัิ
ดงัต่อไปนี ้
(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีค  าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึง
การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามขอ้ 1. (1) (2) 



 

 

หัวข้อ / เร่ือง เดิม ใหม่ 
 ผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุดว้ย
วิธีการใดๆ โดยพลนัดว้ย 
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือ
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุพรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของ
กองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้  านักงานทราบโดยพลนั 
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทนุรวมไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือหยดุ
รบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุตามขอ้ 1(1) (2) (3) และ (5) เกินหน่ึงวนั
ท าการใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
 ก่อนการเปิดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(ก) รายงานการเปิดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการ
ลงทนุของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการสดุทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้  านกังาน
ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 
(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีค  าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบ
ถึงการเปิดขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุราย
อื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ
ดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
3………………………. 
…………………………………… 
 

(3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยตอ่ผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการ
หยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนัดว้ย 
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือ
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุพรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของ
กองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้  านกังานทราบโดยพลนั 
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือหยดุรบัค าสั่งซือ้
หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท าการ ให้
บริษัทจดัการด าเนินการดงันี ้ก่อนการเปิดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(ก) รายงานการเปิดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการ
ลงทนุของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการสดุทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้  านกังาน
ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 
(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีค  าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบ
ถึงการเปิดขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุราย
อื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ
ดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
3………………………. 
…………………………………… 
 
หมายเหต ุ: ปรบัใหส้อดคลอ้งกบัการยกเลิกหลกัเกณฑ์ทีเ่ป็นนโยบายไวท้ีป่ระกาศ ก.ต.ท. 

12. การหยดุขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ 

- ตดัขอ้ความเดิมทัง้หมด - เป็นไปตามประกาศ 

15.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้่าย 

- ตดัขอ้ความเดิมทัง้หมด - ปรบัปรุงขอ้ความใหม่ตามภาคผนวก 7 แนบทา้ยประกาศท่ี สน.9/2564 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยตารางสรุปสาระส าคญัการแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการ) 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการ
ในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  

- ตดัขอ้ความเดิมทัง้หมด - ปรบัปรุงขอ้ความใหม่ ภาคผนวก 2 แนบทา้ยประกาศท่ี สน.9/2564 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยตารางสรุปสาระส าคญัการแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการ) 

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และ
วิธีการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม 
หรือแกไ้ขวิธีการจัดการ 

19.1 บริษัทจัดการ…………………………………………....ใหค้วามเห็นชอบก็ได ้ 
(1) ………………………………. 
(2) ………………………………. 

19.1 บริษัทจัดการ…………………………………………....ใหค้วามเห็นชอบก็ได ้
(1) ………………………………. 
(2) ………………………………. 



 

 

หัวข้อ / เร่ือง เดิม ใหม่ 

(3) ………………………………. 
(4) การค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขาย
หน่วยลงทุน หรือราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ตามท่ีไดร้บัการผ่อนผนั
จากส านกังาน 
(5) ………………………………. 
การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่มผีลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทนุเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนยัส าคญั หรือเป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

(3) ………………………………. 
(4) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นแทนเงินใหแ้ก่
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ และกองทุนส ารองเลีย้งชีพดงักล่าวจะน าหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินท่ีไดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีเป็นกองทุนส ารองเลีย้งชีพตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการจดัตัง้
และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุท่ีเป็นกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
(5) ………………………………. 
การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนรวมถึงไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยส าคญั  

19.3 การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อว่าส านกังานใหค้วาม
เห็นชอบแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดงักล่าว 
(1) การแกไ้ขเพิ่มเติมซึ่งมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้ 
ในกรณีดงันี ้ 
(ก) การลดมลูคา่ขัน้ต ่าในการซือ้หน่วยลงทนุ  
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
(ค) การเพิ่มจ านวนผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน  
(ง) การเพิ่มความถ่ีของการส่งค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่
กระทบตอ่สถานะการลงทุนของกองทนุรวมอย่างมีนัยส าคญั  
(จ) การลดเวลาส่งค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนล่วงหนา้ก่อนมีการเปิดใหข้ายและรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
(2) การแกไ้ขเพิ่มเติมที่ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศยั
อ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  
(3) การแกไ้ขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบคุคลใหถ้กูตอ้ง  
(4) การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน ์เมื่อไดร้บัอนญุาตจาก
ส านักงานแลว้  
(5) การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเปิด ให้
เป็นไปตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
 
 

19.3 การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านักงานในเรื่องดงัต่อไปนี ้
ใหถื้อว่าไดร้บัความเห็นชอบการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อส านักงาน
ไดร้บัค าขอ พรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอถกูตอ้งครบถว้นตามคู่มือ
ส าหรบัประชาชนแลว้ 
(1) การแกไ้ขเพิ่มเติมซึ่งมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้ 
(2) การแกไ้ขเพิ่มเติมที่ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศยั
อ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  
(3) การแกไ้ขเพ่ิมเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบคุคลใหถ้กูตอ้ง  



 

 

หัวข้อ / เร่ือง เดิม ใหม่ 
ส่วนข้อผูกพัน 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยส์ินอื่น
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ : 

ตดัขอ้ความเดิม ปรบัปรุงขอ้ความใหม่ตามภาคผนวก 6 แนบทา้ยประกาศท่ี สน.9/2564 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยตารางสรุปสาระส าคญัการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ) 
22.2 การด าเนินการของบริษัทจัดการ 
เมื่อเลิกกองทนุรวม  

ตดัขอ้ความเดิม 22.2.1 ในกรณีการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเพราะเหตตุามขอ้ 22.1.2 
บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนีเ้พื่อเลิกกองทนุเปิดดงักล่าว เวน้แต่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

 
1. ยตุิการรบัค าสั่งซือ้และค าสั่งขายคืนหน่วยตัง้แต่วนัท่ีเกิดเหตใุหเ้ลิกกองทนุ 
2. แจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีเกิดเหตใุหเ้ลิกกองทนุ 
โดยวิธีการดงันี ้
2.1 แจง้ผูถื้อหน่วยท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยโดยช่องทางใดๆ ท่ีมีหลกัฐานว่า
สามารถติดต่อผูถื้อหน่วยได ้
2.2 แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์
2.3 แจง้ส านักงานผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเว็บไซตข์องส านกังาน 
3. จ าหน่ายทรพัยส์ินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีเกิดเหตุใหเ้ลิกกองทนุ เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่า
ขายคืนหน่วยใหผู้ถื้อหน่วยโดยอตัโนมตัิ 
4. ช าระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจ านวนเงินท่ีรวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือ
หน่วยภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุใหเ้ลิกกองทุน และเมื่อไดด้  าเนินการ
ช าระค่าขายคืนหน่วยแลว้ใหถื้อว่าเป็นการเลิกกองทนุเปิดนัน้ 
ในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ล้วทั้งหมดโดยค านวณตามมูลค่าท่ีตราไวข้อง
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดใดลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันท าการใด หาก
บริษัทจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทนุเปิดนัน้บริษัทจัดการจะด าเนินการตามขอ้ 1 – 4 



 

 

หัวข้อ / เร่ือง เดิม ใหม่ 
22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบก าหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตอุื่น
ท่ีทราบก าหนดการเลิกกองทุนล่วงหนา้ บริษัทจัดการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้เวน้แต่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

การด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

2.1 แจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 
2.1.1 แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์
2.1.2 แจง้ส  านกังานผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเว็บไซตข์อง
ส านกังาน 
2.1.3 แจง้ตลาดหลกัทรพัยใ์นกรณีท่ีหน่วยของกองทนุนัน้
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

≥ 5 วนัท าการ 
ก่อนวนัเลิกกองทุน 

 

2.2 ด  าเนินการดว้ยวิธีการใดๆ ใหผู้ถื้อหน่วยและผูล้งทุน
ทั่วไปทราบเรื่องดงักล่าว  

≥ 5 วนัท าการ 
ก่อนวนัเลิกกองทุน 

 

2.3 จ าหน่ายทรพัยส์ินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวม
เป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝาก
ประเภทออมทรพัย ์และตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีมีก าหนด
ระยะเวลาใชเ้งินคืนเมื่อทวงถาม 

ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนวนั
เลิกกองทนุ 

 

 



 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศที ่สน. 9/2564  

ตารางสรุปสาระส าคัญการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
กองทนุเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซต์ร้า โกรท (ASP-X) และ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทอ็ปแบรนด ์(ASP-TOPBRAND) 

 

• ภาคผนวก 2 แนบท้ายประกาศที่ สน.9/2564 

16.4 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  
ส่วนท่ี 1 การด าเนินการกรณีมลูค่าหน่วยของกองทนุปิดไม่ถกูตอ้งและไดม้ีการประกาศไปแลว้ หรือราคาหน่วยของกองทนุเปิดไม่ถกูตอ้ง 

ขอ้ 
กรณีท่ีมลูค่า/ราคาหน่วย 

ไม่ถกูตอ้ง 
การด าเนินการของบริษัทจดัการ ระยะเวลา 

1. < 1 สตางค ์หรือ < 0.5 %  
ของมลูค่า/ราคาหน่วยท่ีถูกตอ้ง 

1.1 จดัท าและส่งรายงาน1 ใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบถึง 
ความไมถ่กูตอ้ง โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมีสาระส าคญัดงันี ้
1.1.1 มลูค่า/ราคาหน่วยท่ีไม่ถกูตอ้ง 
1.1.2 มลูค่า/ราคาหน่วยท่ีถกูตอ้ง 
1.1.3 สาเหตท่ีุท าใหม้ลูค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกตอ้ง 
1.1.4 มาตรการป้องกนัเพื่อมิใหม้ลูค่า/ราคาหน่วยไม่ถกูตอ้ง ในกรณีท่ีความไม่ถกูตอ้ง
ไม่ไดม้สีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได ้ 

ภายใน 7 วนัท าการนับ
แต่วนัท่ีพบว่ามลูค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกตอ้ง 

 
 
 

1.2 ในกรณีท่ีสาเหตุท่ีท าใหม้ลูค่า/ราคาหน่วยไม่ถกูตอ้ง มีผลต่อเน่ืองถึงการค านวณ
มลูค่า/ราคาหน่วยครัง้ต่อไป ใหแ้กไ้ขมลูค่า/ราคาหน่วยใหถ้กูตอ้ง 

ตัง้แต่วนัท่ีพบว่ามลูค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกตอ้ง 

2. ≥ 1 สตางค ์และ ≥ 0.5 %  
ของมลูค่า/ราคาหน่วยท่ีถกูตอ้ง 

2.1 หลกัเกณฑท์ั่วไป 
2.1.1 ค  านวณมลูค่า/ราคาหน่วยยอ้นหลงัตัง้แต่วนัท่ีพบว่ามลูค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกตอ้ง
จนถึงวนัท่ีมลูค่า/ราคาหน่วยถูกตอ้ง 

 
 
 

2.1.2 ด  าเนินการดงันี ้เฉพาะวนัท่ีมลูค่า/ราคาหน่วยเขา้เงื่อนไข ตาม 2.  
2.1.2.1 จดัท ารายงานการแกไ้ขมลูค่า/ราคาหน่วยยอ้นหลงั1  
(ก) รายงานตอ้งมีสาระส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้น 1.1 โดยอนโุลม เวน้แต่ในกรณีของ
รายงานการแกไ้ขมลูค่า/ราคาหน่วยยอ้นหลงัของกองทุนเปิด ใหร้ะบุการด าเนินการของ
บริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถกูตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตาม 1.1.4 

ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัท่ีพบว่ามลูค่า/ราคา

หน่วยไม่ถูกตอ้ง 

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ 

ภายในวนัท าการถัดจาก
วนัท่ีค านวณมลูค่า/ราคา
หน่วยยอ้นหลงัเสรจ็สิน้ 

2.1.2.2 แกไ้ขมลูค่า/ราคาหน่วยใหถ้กูตอ้ง ภายในวนัท่ีผูด้แูล
ผลประโยชนร์บัรอง
ขอ้มลูในรายงาน 
ตาม 2.1.2.1 

2.1.2.32 ด  าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทนุสามารถรบัทราบชื่อกองทนุท่ีมีการแกไ้ข
มลูค่า/ราคาหน่วย และวนั เดือน ปี ท่ีมีการแกไ้ขมลูค่า/ราคาหน่วย  
 

ภายใน 3 วนัท าการนับ
แต่วนัท่ีผูด้แูล

ผลประโยชนร์บัรอง
ขอ้มลูในรายงาน 
ตาม 2.1.2.1 

 2.2 หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมเฉพาะกองทนุเปิด  
โดยด าเนินการเฉพาะมลูค่า/ราคาหน่วยของวนัท่ีเขา้เงื่อนไขตาม 2. 
2.2.1 จดัท ารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ดว้ย 
โดยใหอ้ยู่ในส่วนของการด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกตอ้ง 

 
 

ตาม 2.1.2.1 
 



 

 

ขอ้ 
กรณีท่ีมลูค่า/ราคาหน่วย 

ไม่ถกูตอ้ง 
การด าเนินการของบริษัทจดัการ ระยะเวลา 

2.2.2 ชดเชยราคาตามที่ก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 2 ใหแ้ลว้เสรจ็ ภายใน 5 วนัท าการ 
นบัแต่วนัท่ีผูด้แูล
ผลประโยชนร์บัรอง
ขอ้มลูในรายงาน 

การแกไ้ขราคาหน่วย
ยอ้นหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา 

2.2.3 ด  าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผู้ซ้ือ้หรือผูข้ายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาท่ีราคา
หน่วยไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา 
 

2.2.4 จัดท ามาตรการป้องกันเพื่อมิใหร้าคาหน่วยไม่ถูกตอ้งและส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้
ส  าเนารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยยอ้นหลงัตาม 2.1.2.1 ใหส้  านักงาน เวน้แต่ในกรณีท่ีราคา
หน่วยไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ให ้บริษัทจัดการส่ง
ส าเนาเอกสารท่ีผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่าการท่ีราคาหน่วยไม่ถูกตอ้งมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุไดม้าพรอ้มส าเนารายงานดงักล่าวแทน 

ภายใน 7 วนัท าการนับ
แต่วนัท่ีผูด้แูล

ผลประโยชนร์บัรอง
ขอ้มลูในรายงานตาม 

2.1.2.1 
1 ใหบ้รษิัทจดัการจดัใหม้ีส าเนารายงานไว ้ณ ท่ีท าการของบรษิัทจดัการเพื่อใหส้ านกังานเขา้ตรวจ 
2 ไม่ใชก้ับกองทุนปิดที่มีหน่วยเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์และไดป้ระกาศการแกไ้ขมลูค่าหน่วยตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 
 
ส่วนท่ี 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนท่ี 1 ให ้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

1. ราคาหน่วยท่ีไม่ถกูตอ้ง < ราคาหน่วยท่ีถูกตอ้ง 
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีท่ีผูซ้ือ้มีหน่วยเหลืออยู่ ใหล้ดจ านวนหน่วยของผูซ้ือ้หน่วยเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยท่ีไม่

ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยท่ีถกูตอ้ง 
1.1.2 กรณีท่ีผูซ้ือ้ไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ใหจ้่ายเงินของบริษัทจดัการใหก้องทนุเปิด เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ 
1.1.3 กรณีท่ีผูซ้ือ้มีหน่วยเหลืออยู่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยท่ีจะตอ้งลด3 ใหด้  าเนินการดงันี ้
1.1.3.1 ด  าเนินการตาม 1.1.2 หรือ  
1.1.3.2 ลดจ านวนหน่วยท่ีเหลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษัทจัดการใหก้องทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่  

1.2 กรณีรบัซือ้คืน 1.2.1 กรณีท่ีผูข้ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ 
1.2.1.1 เพิ่มจ านวนหน่วยของผูข้ายคืนเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยท่ีถูกตอ้ง หรือ 
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาใหผู้ข้ายคืน 
1.2.2 กรณีท่ีผูข้ายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ใหบ้ริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาใหผู้ข้ายคืน  

2. ราคาหน่วยท่ีไม่ถกูตอ้ง > ราคาหน่วยท่ีถูกตอ้ง 
2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ่มจ านวนหน่วยของผูซ้ือ้เป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยท่ีไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยท่ีถกูตอ้ง หรือ 

2.1.2 จ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาใหผู้ซ้ือ้  
2.2 กรณีรบัซือ้คืน 2.2.1 กรณีท่ีผูข้ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ใหล้ดจ านวนหน่วยของผูข้ายคืนหน่วยเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วย

ท่ีไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยท่ีถูกตอ้ง 
2.2.2 กรณีท่ีผูข้ายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ใหบ้ริษัทจดัการจ่ายเงินของบริษัทจดัการใหก้องทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของ
ราคาท่ีขาดอยู่ 
2.2.3 กรณีท่ีผูข้ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยท่ีจะตอ้งลด3 ใหด้  าเนินการดงันี ้
2.2.3.1 ด  าเนินการตาม 2.2.2 หรือ 
2.2.3.2 ลดจ านวนหน่วยท่ีเหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของ บริษัทจัดการ ใหก้องทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ 

3  ไม่ใช้กับกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาด
หลกัทรพัยห์รือศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว 



 

 

หมายเหต ุ 
1. ในกรณีที่บรษิัทจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ือ้หรือผูข้ายคืนหน่วยรายใดมีมลูคา่ไม่ถึง 100 บาท บรษิัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วย แต่ถา้บคุคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถื้อหน่วยแลว้ ใหบ้รษิัทจดัการชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัท าการ
นบัแต่วนัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
2. การจา่ยเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหนว่ยตาม 1.2 หรือผูซ้ือ้หน่วยตาม 2.1 บรษิัทจดัการอาจจา่ยเงินของ บรษิัทจดัการ
แทนกองทนุเปิดก็ได ้

 

• ภาคผนวก 6 แนบท้ายประกาศที่ สน.9/2564 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยส์ินอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
กรณีท่ีผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช าระหนี ้
ส่วนท่ี 1 การด าเนินการเมื่อมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณว่์าผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้

การด าเนินการ 
ของบริษัทจดัการ  

กรณีกองทนุท่ีบริษัทจัดการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารหนีห้รือ
สิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 

กรณีท่ีมีพฤตกิารณว่์าผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิ
เรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด1้ 

1. การก าหนดใหเ้ป็นผูม้ีสิทธิ
ไดร้บัเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ิน
อื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหนี ้

1.1 ผูถื้อหน่วยทกุรายท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วย ณ 
วนัท่ีบริษัทจดัการบนัทึกมลูค่าตราสารหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้ง
เป็น 0 เวน้แต่ บริษัทจัดการด าเนินการตาม 1.2 ก่อนแลว้ 

1.2 อาจก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยทกุรายท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียน 
ผูถื้อหน่วย ณ วนัท่ีมีพฤติการณว่์าผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนี้
ตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนีเ้ป็นผูม้ีสิทธิไดก้็ได ้

2. การแจง้ต่อส านกังาน ขอ้มลู: ประเภท จ านวน ชื่อผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้ง เงินส ารอง (ถา้มี) และวนัท่ี บริษัทจดัการ  บนัทึก
มลูค่าตราสารหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 หรือวนัท่ีบริษัทจัดการทราบถึงพฤติการณว่์าผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้าม
สิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้แลว้แต่กรณี 
ระยะเวลา: ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการบนัทึกมลูค่าตราสารหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 หรือนบัแต่วนัท่ี
บริษัทจดัการทราบถึงพฤติการณว่์าผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้แลว้แต่กรณี 

3. การจดัใหม้ีขอ้มลู จดัใหม้ีขอ้มลูตาม 2. ไวท่ี้ส  านักงานใหญ่ ส านกังานสาขา
ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนุน
การขายหรือรบัซือ้คืนท่ีใชใ้นการซือ้ขายหน่วยของกองทนุ 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี บริษัทจดัการ แจง้ส  านักงาน 
เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 30 วนัดว้ย 

- 

1 บริษัทจดัการไม่ตอ้งน าตราสารหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งนัน้มารวมค านวณ NAV ของกองทนุ 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดม้ีการก าหนดผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหนีต้าม 1. บริษัทจดัการ  จะรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น
ท่ีมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนไดต้่อเมื่อมีการด าเนินการดงันี ้
(1) ระบรุายละเอียดเก่ียวกบัการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นไวใ้นขอ้ผกูพนั 
(2) ตอ้งไดร้บัมติพิเศษจากผูถื้อหน่วยก่อนการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ โดยด าเนินการดงันี ้
(2.1) ระบรุายละเอียดเก่ียวกับทรพัยส์ินท่ีกองทนุจะไดจ้ากการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น มลูค่าของทรพัยส์ิน ประมาณการค่าใชจ้่าย เช่น ค่าใชจ้่ายในการ
ไดม้าซึ่งทรพัยส์ิน ค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยส์ิน และค่าใชจ้่ายในการจ าหน่ายทรพัยส์ิน เป็นตน้  
(2.2) ระบเุหตผุลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี ้  
(2.3) จดัใหม้ีหรือจดัท าเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
(2.3.1) เอกสารหลกัฐานซึ่งแสดงใหเ้ห็นไดว่้ามีการผิดนัดช าระหนีเ้กิดขึน้ 
(2.3.2) บทวิเคราะหแ์ละเหตผุลประกอบบทวิเคราะหท่ี์ บริษัทจดัการ  จดัท า ซึ่งแสดงถึงพฤติการณว่์าผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่
สามารถช าระหนีไ้ด ้



 

 

ส่วนท่ี 2 การด าเนินการเมื่อ บริษัทจดัการ  ไดร้บัทรพัยส์ินมาจากการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นเพื่อกองทนุ  

การด าเนินการ รายละเอียด 
1. แจง้ขอ้มลูต่อส านกังานภายใน 15 วนั
ท าการนบัแต่วนัท่ีไดร้บัทรพัยส์ินมา 

ขอ้มลูดงันี ้ 
ประเภท จ านวน และชื่อผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้ง วนัท่ีบริษัทจัดการไดร้บัทรพัยส์ินมาจาก
การรบัช าระหนีด้ว้ยทรัพย์สินอื่น พรอ้มทั้งรายละเอียดเก่ียวกับทรพัยส์ินท่ีไดร้บัโดยมีสาระส าคัญอย่างน้อย
เก่ียวกบัทรพัยส์ินดงักล่าว มลูค่าทรพัยส์ิน ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น 

2. เปิดเผยขอ้มลูภายในวนัท าการถดัจาก
วนัท่ี บริษัทจดัการไดแ้จง้ส านกังานตาม 1. 
เป็นระยะเวลา ≥ 30 วนั 

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไวท่ี้ส  านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของ บริษัทจัดการ ตลอดจนสถานท่ี
ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีใชใ้นการซือ้ขายหน่วย 
2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการด าเนินการตาม 2.1 แลว้ ให ้บริษัทจัดการระบุไวใ้นการประกาศ NAV และ
มลูค่าหน่วยในครัง้ถัดจากวนัท่ีไดร้บัทรพัยส์ินนั้นมาว่ากองทุนไดร้ับช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นซึ่งผู้ลงทุนสามารถ
ขอดรูายละเอียดไดท่ี้ส  านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษัทจดัการโดยใหร้ะบุไวใ้นการประกาศดงักล่าว
ไม่นอ้ยกว่า 3 ครัง้ติดต่อกนั 

3. ก าหนดราคาทรพัยส์ินท่ีกองทนุไดร้บั
มาจากการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น 

เพื่อใชใ้นการค านวณ NAV ของกองทนุตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังาน 

4. ค  านวณ NAV ของกองทนุท่ีมีการรบั
ช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น 

4.1 กรณีท่ีบริษัทจัดการไดด้  าเนินการตาม 1. ของส่วนท่ี 1 บริษัทจัดการตอ้งไม่น าทรพัยส์ินท่ีไดจ้ากการรบัช าระหนี้
ดว้ยทรพัยส์ินอื่น และเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหนี ้มารวมค านวณ NAV ของกองทนุ 
4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บริษัทจัดการตอ้งน าทรพัยส์ินท่ีไดจ้ากการรบัช าระหนีด้ว้ยทรัพยส์ินอื่น มารวม
ค านวณ NAV ของกองทนุ 

5. ด  าเนินการกับทรพัยส์ินท่ีไดจ้ากการรบั
ช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น 

5.1 กรณีท่ีบริษัทจัดการไดด้  าเนินการตาม 1. ของส่วนท่ี 1 ให ้บริษัทจัดการจ าหน่ายทรพัยส์ินท่ีไดจ้ากการรบั
ช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยเป็นส าคญั (เวน้
แต่ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยท่ีมีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นท่ีได้จากการรับช าระหนี้ตกลงรับช าระหนี้ด้วย
ทรพัยส์ินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี ้ตามที่ก าหนดไวใ้นข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมก าหนดโดย
ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน) 
5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บริษัทจัดการด าเนินการกับทรพัยส์ินท่ีไดจ้ากการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ิน
อื่นดงักล่าวตามหลกัเกณฑด์งันี ้
5.2.1 กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทท่ีกองทนุนัน้สามารถลงทุนได ้บริษัทจดัการ อาจมีไวซ้ึ่งทรพัยส์ินดงักล่าวต่อไป
เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุก็ได ้
5.2.2 กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทท่ีกองทุนนัน้ไม่สามารถลงทุนได ้บริษัทจัดการตอ้งจ าหน่ายทรพัยส์ินดังกล่าว
ในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยเป็นส าคญั  
5.3 ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินดงักล่าวบริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจ์าก
ทรพัยส์ินดงักล่าวก็ได ้
5.4 ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรพัย์สินให้บริษัทจัดการจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน เวน้แต่กรณี
กองทุนเปิดท่ีบริษัทจัดการบนัทึกมลูค่าตราสารหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 ใหบ้ริษัทจัดการจ่ายจากเงินส ารอง 
รายได ้หรือผลประโยชนท่ี์ไดจ้ากการบริหารทรพัยส์ินนัน้ 

6. คืนเงินแก่ผูถื้อหน่วยภายใน 45 วนั 
นบัแต่วนัท่ีมีเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินท่ีได้
จากการรบัช าระหนี ้

6.1 ใหบ้ริษัทจดัการเฉลี่ยเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินท่ีไดจ้ากการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นคืนในแต่ละครัง้ใหแ้ก่
ผูถื้อหน่วยตาม 1. ของส่วนท่ี 1 แลว้แต่กรณี ภายใน 45 วนันับแต่วนัท่ีมีเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินท่ีไดจ้ากการรบั
ช าระหนี ้ 
6.2 ใหแ้จง้รายละเอียดเก่ียวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส านกังานภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการได้
เฉลี่ยเงินคืน 
6.3 หากบริษัทจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่าเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหนีไ้ม่คุม้กบัภาระ
ค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย บริษัทจดัการอาจน าเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินท่ีไดจ้ากการรบัช าระ
หนีด้งักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยจะคุม้กับภาระค่าใชจ้่ายก็ได ้
 



 

 

การด าเนินการ รายละเอียด 
หากไดม้ีการจ าหน่ายทรพัยส์ินท่ีไดจ้ากการรบัช าระหนีด้้วยทรพัยส์ินอื่นจนครบถว้นแลว้ และปรากฏว่าเงินได้
สทุธิจากทรพัย์สินอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหนีน้ั้นไม่คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงินคืนบริษัทจัดการอาจ
น าเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยส์ินอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหนีด้งักล่าวมารวมค านวณเป็น NAV ของกองทุนก็ได ้ทัง้นี ้
บริษัทจดัการ จะด าเนินการดงักล่าวไดต้่อเมื่อไดร้ะบรุายละเอียดไวใ้นขอ้ผกูพนัแลว้  
6.4 ส  าหรบักองทุนเปิดท่ีบริษัทจัดการไดบ้ันทึกมูลค่าตราสารหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า
บริษัทจัดการไดร้บัช าระหนีต้ามตราสารหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงินใหบ้ริษัทจัดการปฏิบตัิตาม 6.1 - 6.3 
โดยอนโุลม 

การช าระเงินหรือทรพัยส์ินอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ณ เวลาท่ี
ก าหนด เท่านัน้ 

 

• ภาคผนวก 7 แนบท้ายประกาศที่ สน.9/2564 
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย :  
การด าเนินการในกรณีท่ีมีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายของกองทนุ  

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย การด าเนินการของบริษัทจดัการ 
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย 
1.1 ตามท่ีระบไุวใ้นโครงการ 
1.1.1 ไม่เกินอตัราท่ีระบใุนโครงการ เปิดเผย2  ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ ≥  3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึน้ 
1.1.2 เกินอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ1  
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอตัราท่ีระบไุวใ้นโครงการ บริษัทจดัการตอ้งไดร้บัมติพิเศษ3 และแจง้ใหส้  านักงานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ี

เปลี่ยนแปลง 
1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอตัราท่ีระบไุวใ้นโครงการ เปิดเผย2 ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหนา้ ≥ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึน้ และแจง้ใหส้  านักงาน

ทราบภายใน 15วนันับแต่วนัท่ีเปลี่ยนแปลง 
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจดัการตอ้งขอมติ3 เพื่อแกไ้ขโครงการ 
2. การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย 
2.1 ตามท่ีระบไุวใ้นโครงการ เปิดเผย2  ใหผู้ล้งทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการเรียกเก็บลดลง 
2.2 แตกต่างไปจากท่ีระบไุวใ้นโครงการ ใหบ้ริษัทจดัการสามารถขอแกไ้ขโครงการ โดยใหถื้อว่าส านักงานเห็นชอบการแกไ้ขโครงการ

ในเรื่องดงักล่าว 
1 เทียบกบัอตัราของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิ่มขึน้ 
2 การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท าโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัท าใหม้ั่นใจไดว่้าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอย่างทั่วถึง ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะประกาศผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th หรืออาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นใดท่ีเหมาะสมตามท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
3 ด  าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวม 

 


