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ประกาศ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน จ านวน 53 กองทุน 
 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั (“บริษัทจดัการ”) ขอเรียนใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบว่า บริษัทจดัการไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหด้  าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน จ านวน 53 กองทนุ (รายละเอียดตามตารางรายชื่อกองทุน) โดยสรุป
สาระส าคญั ดงันี ้
1. แกไ้ขทกุกองทนุ  
ปรบัปรุง/เพิ่มเติม ขอ้ความในโครงการจัดการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัใหส้อดคลอ้งกับหวัขอ้ตามระบบบริหารจัดการกองทุนรวมของทางส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามประกาศท่ี สน. 29/2564 เรื่อง รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม 

2. เพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทน .11/2564 เรื่อง 
หลกัเกณฑก์ารจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 
โดยมีการเพิ่มเครื่องมือ ดงันี ้

• แก้ไขกองทุนล าดับท่ี 1 – 33 เพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังนี้ 
(1) ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies - ADLs) 
(2) เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  

• แก้ไขกองทุนล าดับท่ี 34 – 52 เพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังนี้ 
(1) ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies - ADLs) 
(2) ระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) 
(3) เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) 
 
บริษัทจดัการขอเรียนใหท่้านทราบว่า การเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงดงักล่าวเพื่อใหบ้ริษัทจัดการสามารถบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องได้

อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางสากล และเพื่อรองรบัสถานการณท่ี์ไม่ปกติหรือประเมินว่าสถานการณอ์าจจะไม่ปกติ  ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 
ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการโดยค านึงถึงผลประโยชนโ์ดยรวมของกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  ส าหรบัรายละเอียดในการแก้ไข
เก่ียวกบัเครื่องมือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องดงักล่าว สามารถดขูอ้มลูไดต้ามตารางดา้นล่าง 
 

ทัง้นี ้การแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวมดงักล่าว มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป  
 

หากท่านตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมหรือมีขอ้สงสยัประการใด กรุณาติดต่อฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท ์0-2672-1111 ในวนั
และเวลาท าการ 08.30 – 17.30 น. 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด 
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ตารางรายชื่อกองทุน 

ล าดับ ชื่อกองทุน ชื่อย่อ ล าดับ ชื่อกองทุน ชื่อย่อ 
1 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด ์มิด แคป อิควิตี ้ ASP-SME 27 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหนี ้เดลี่ พลสั ASP-DPLUS 
2 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด ์มิด แคป อิควิตี ้หุน้ระยะยาว ASP-SMELTF 28 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีเ้พื่อการเลีย้งชีพ ASP-FRF 
3 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด ์มิด แคป อิควิตี ้เพื่อการออม ASP-SME-MSSF 29 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุน้ผสมตราสารหนีเ้พื่อการเลีย้งชีพ ASP-MRF 
4 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัก าไรปันผล ASP-GDF 30 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล อินคมั พลสั ASPGIPLUS 
5 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ไทย ท็อป 12 ASP-T12 31 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เฟล็กซิเบิล้ พลสั ASP-FLEXPLUS 
6 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุน้ไทย ASP-THEQ 32 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ASP-AAA 
7 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิจิทลั บล็อกเชน ASP-DIGIBLOC 33 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ทริกเกอร ์6เดือน3 ASP-TRIGGER 6M3 
8 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิจิทลั บล็อกเชน เพื่อการเลีย้งชีพ ASP-DIGIBLOCRMF 34 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอเชี่ยนสเปเชียลซิททเูอชั่นส ์ ASP-ASIAN 
9 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิจิทลั บล็อกเชน เพื่อการออม ASP-DIGIBLOC-SSF 35 กองทนุเปิดแอสเซทพลสับริค ASP-BRIC 

10 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิสรปัทีฟ ออพพอรท์นิูตีส้ ์ ASP-DISRUPT 36 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัไชน่า ASP-CHINA 
11 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิสรปัทีฟ ออพพอรท์นิูตีส้ ์เพื่อการเลีย้งชีพ ASP-DISRUPTRMF 37 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ยโุรป โกรท ASP-EUG 
12 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อีโวลชูั่น ไชน่า อิควิตี ้ ASP-EVOCHINA 38 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัยโุรปพรอ็พเพอรต์ี ้ ASP-EUPROP 
13 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อีโวลชูั่น ไชน่า อิควิตี ้เพื่อการเลีย้งชีพ ASP-EVOCHINARMF 39 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัยโุรปควอลิตี ้ ASP-EUROPE QUALITY 
14 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อีโวลชูั่น ไชน่า อิควิตี ้เพื่อการออม ASP-EVOCHINA-SSF 40 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อินเดีย ไดนามิกส ์อิควิตี ้ ASP-INDIA 
15 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โรโบติกส ์ ASP-ROBOT 41 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ASP-JHC 
16 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โรโบติกส ์เพื่อการเลีย้งชีพ ASP-ROBOTRMF 42 กองทนุเปิดแอสเซทพลสันิปปอนโกรท ASP-NGF 
17 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ท็อปแบรนด ์ ASP-TOPBRAND 43 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เลกาซี่ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย ASP-LEGACY-UI 
18 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เวียดนาม โกรท ฟันด ์ ASP-VIET 44 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อินโนเวทีฟ เฮลธแ์คร ์ ASP-IHEALTH 
19 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เวียดนาม โกรท เพื่อการเลีย้งชีพ ASP-VIETRMF 45 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ฟิวเจอริสติก พาวเวอร ์ซพัพลาย แอนด ์โมบิลิตี ้ ASP-POWER 

20 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เอ็กซต์รา้ โกรท ASP-X 46 
กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ฟิวเจอริสติก พาวเวอร ์ซพัพลาย แอนด ์โมบิลิตี ้ 
เพื่อการเลีย้งชีพ 

ASP-POWERRMF 

21 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุน้ระยะยาวทวีก าไร ASP-GLTF 47 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ไชน่า บอนด ์ ASP-CHINABOND 
22 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุน้ระยะยาว ASP-LTF 48 กองทุนเปิด แอสเซทพลสั อสงัหาริมทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน เฟล็กซิเบิล้ ASP-PROPIN 
23 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารทุนเพื่อการเลีย้งชีพ ASP-ERF 49 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัโกลด ์ ASP-GOLD 
24 กองทนุเปิด แอสเซท พลสั ตราสารหนี ้ ASP 50 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอชเอสไอ ASP-HSI 
25 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เดลี่ พนัธบตัรไทย ASP-DGOV 51 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัออยล ์ ASP-OIL 
26 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหนีต้่างประเทศ พลสั ASP-FFPLUS 52 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอสแอนดพ์ี 500 ASP-S&P500 
   53 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอตราสารหนี ้1 หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย ASP-AIF1 
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กองทุน 
รายละเอียดทีเ่พ่ิมเติมในโครงการจัดการกองทุนรวม 

ข้อ 9 เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม 
กองทุนล าดับที่ 

1 - 52 
ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยส์ินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 
1.  บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
2.  บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยจะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทาง
ปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจอื่น ทัง้นี ้การก าหนด ADLs Factor จะค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทนุและค่าใชจ้่าย
จากการซือ้หรือขายทรพัยส์ินของกองทนุรวม (transaction costs) ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรพัยส์ิน ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรพัยส์ิน สภาพคล่องของตลาดทรพัยส์ินท่ีลดลงจาก
ภาวะปกติ ตน้ทุนและค่าใช่จ่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทนุ ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้มี) หรือปัจจยัอื่นๆ ท่ีนอกเหนือการ
ควบคมุและคาดการณข์องบริษัทจัดการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถ
ท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ  
3. การก าหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทนุ ไดแ้ก่ 
พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของทรพัยส์ินท่ีลงทุน สภาพคล่องของทรพัยส์ินท่ีกองทุนถือครอง หรือปัจจยัอื่นๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคมุของบริษัท
จดัการท่ีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของทรพัยส์ินท่ีกองทุนลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ 
4.  ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แต่สามารถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได ้
ขอ้สงวนสิทธิ 
1.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท าการนัน้  
2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการท่ีมีการใชเ้ครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุ
ดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใดๆ ท่ีได้
ด  าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
ไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ  
3.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผูท่ี้ท ารายการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
เพียงฝ่ังใดฝ่ังหน่ึงที่เกิน ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาก าหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธิท่ีจะมี
ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีท ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัท
จดัการจะก าหนดได ้
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4.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกินอตัราสงูสดุท่ีระบไุวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบริษัทจดัการและ/หรือ
ในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมและ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ 
1.  การเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใชเ้ครื่องมือนี ้
2.  บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดท่ีสดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ 
มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยท่ีมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out)  
ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
3.  บริษัทจดัการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลู “มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขา้ นอ้ยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก” ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณ
เป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
4. ในกรณีท่ีมีการใชเ้ครื่องมือ ADLs นี ้ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทนุ อย่างไรก็ตามการใชเ้ครื่องมือนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผูถื้อหน่วยท่ียงัคง
ลงทนุในกองทนุต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแต่อย่างใด 

กองทุนล าดับที่ 
1 - 33 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท าการ  
ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 
1. บริษัทจดัการจะก าหนด Redemption Gate ขัน้ต ่า ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ตามรายละเอียดวิธีการค านวณท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
2. บริษัทจดัการจะก าหนด Gate Period สงูสดุไม่เกิน 7 วนัท าการ ในทกุรอบเวลา 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
3. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณท่ี์ไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดท่ี สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขาย
หน่วยลงทุนสทุธิของกองทนุ เทียบกบั มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่าเกินกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยท่ี มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค านวณจาก 
มลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก 
(switch out) 
4. บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัท่ีใช ้
Redemption Gate  
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ข้อ 9 เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม 
5. บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ Gate Period จะไม่
มากกว่าระดบัเพดานท่ีระบไุวใ้นโครงการ 
6. ค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสั่ งขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตาม
สดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสามารถยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก
ส่วนท่ีเหลือได ้โดยจะตอ้งแจง้ความประสงคย์กเลิกค าสั่งส่วนท่ีเหลือทัง้หมดเท่านัน้ ภายในวนัและเวลาของการส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุ 
7. บริษัทจดัการจะท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เวน้แต่กรณีท่ีกองทนุมีสภาพ
คล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้
8. บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบเมื่อมีการใช ้Redemption Gate โดยไม่ชักชา้  
9. ในกรณีท่ีมีการใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 
ขอ้สงวนสิทธิ 
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Redemption Gate ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรบัลดไม่ต  ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าท่ีระบใุนโครงการ และ/หรือปรบัเพิ่ม
หรือลด Gate Period ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินกว่าท่ีระบไุวใ้นโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการก าหนด 
2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้ 
3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด การใชเ้ครื่องมืออื่นแทน 
Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุในส่วนท่ีเหลือได ้บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีคา้งอยู่ในรายการ 
และแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิกค าสั่งโดยไม่ชักชา้  
4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 
การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ 
1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใชเ้ครื่องมือนี ้  
2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณไ์ม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณอ์าจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณท่ี์ไม่
ปกติดว้ย Gate Threshold ได ้โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ไดแ้ก่ มีความผนัผวนในตลาดซือ้ขาย
ทรพัยส์ิน สภาพคล่องของตลาดทรพัยส์ินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทนุรวมจะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทนุ
รวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีก าหนดไว ้หรือสภาพคล่องของตลาดทรพัยส์ินลดลงจากภาวะปกติ หรือปัจจยัอื่นๆ ท่ีนอกเหนือการควบคมุและ
คาดการณข์องบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้
สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ 
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ข้อ 9 เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม 
กองทุนล าดับที่ 

34 - 52 
ระยะเวลาทีต้่องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช ้Notice Period บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทางได ้ 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
กรณีกองทนุปลายทางมีการก าหนดเครื่องมือ Notice Period บริษัทจัดการจะพิจารณาใชเ้ครื่องมือดงักล่าวตามแนวทางที่กองทนุปลายทางก าหนดตามที่ไดร้บัขอ้มลูจากกองทุนปลายทาง ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะติดตามกองทนุปลายทางเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการหรือในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการก าหนด  
บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Notice Period รวมกบัเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นไดเ้พื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณซ์ึ่งจะอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน 
ก.ล.ต. ก าหนด 
ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบรหิารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง หรือกองทนุไทยมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางที่ไปลงทุนใหม่ บริษัทจดัการอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องเพิ่มเติมตามที่กองทุนปลายทางก าหนดไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

กองทุนล าดับที่ 
34 - 48 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
กรณีกองทนุปลายทางมีการก าหนดเครื่องมือ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาใชเ้ครื่องมือดงักล่าวตามแนวทางที่กองทนุปลายทางก าหนดตามท่ีไดร้บัขอ้มลูจากกองทนุปลายทาง  
ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถดรูาละเอียดการใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate ในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม และจะแจง้ใหท้ราบเมื่อกองทนุปลายทางมีการใช ้Redemption Gate โดยไม่
ชกัชา้ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate  รว่มกบัเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นไดเ้พื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณซ์ึ่งจะอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบรหิารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง หรือกองทนุไทยมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางที่ไปลงทุนใหม่ บริษัทจดัการอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องเพิ่มเติมตามที่กองทุนปลายทางก าหนดได ้ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

กองทุนล าดับที่ 
49 - 52 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
กรณีกองทนุปลายทางมีการก าหนดเครื่องมือ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาใชเ้ครื่องมือดงักล่าวตามแนวทางที่กองทนุปลายทางก าหนดตามท่ีไดร้บัขอ้มลูจากกองทนุปลายทาง 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะติดตามกองทุนปลายทางเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ  
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กองทุน 
รายละเอียดทีเ่พ่ิมเติมในโครงการจัดการกองทุนรวม 

ข้อ 9 เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม 
ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถดรูาละเอียดการใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate ในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม และจะแจง้ใหท้ราบเมื่อกองทนุปลายทางมีการใช ้Redemption Gate โดยไม่
ชกัชา้ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate  รว่มกบัเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นไดเ้พื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณซ์ึ่งจะอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบรหิารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง หรือกองทนุไทยมีการเปลี่ยนแปลงกองทนุปลายทางที่ไปลงทุนใหม่ บริษัทจดัการอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องเพิ่มเติมตามที่กองทุนปลายทางก าหนดได ้ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

 
 

 


