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จดัตัง้และจดัการโดย 

บริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด 
 
 
 
 

เสนอขายต่อผู้ลงทุนท่ัวไป 

มลูคา่โครงการ 2,000,000,000.00 บาท จ านวนหน่วย 200,000,000.0000 หนว่ย 
 
 
 
 

สถานทีต่ดิต่อซือ้ขายหน่วยลงทุน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 

บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 

หรือ นิตบิคุคลท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุภายหลงั 
 
 
 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ค าจ ากดัความ / ค านิยาม 

กองทนุ หมายถึง กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์9 

โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์9 

บรษัิทจดัการ หมายถงึ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั  
 
หนว่ยลงทนุ หมายถงึ หนว่ยลงทนุของกองทนุ  
 
หนงัสอืชีช้วน หมายถึง หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ  
 
ผูถื้อหนว่ยลงทนุ หมายถงึ ผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุ  
 
ผูด้แูลผลประโยชน ์หมายถงึ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทนุรวมมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุแลว้แตก่รณี ของกองทนุ  

นายทะเบยีน หมายถึง นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ  
 
ผูส้อบบญัชี หมายถงึ ผูส้อบบญัชีของกองทนุ  
 
วนัท าการ หมายถึง วนัเปิดท าการตามปกติของบรษัิทจดัการ  
 
เสนอขายครัง้แรก หมายถงึ เสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  
 
จองซือ้ หมายถึง จองซือ้หนว่ยลงทนุในการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  
 
หนงัสอืรบัรองสทิธิ หมายถงึ หนงัสอืรบัรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ  
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุหารดว้ยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดตามทะเบยีน
หนว่ยลงทนุ เมื่อสิน้วนัท่ีค านวณนัน้ โดยค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขที่มีทศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใชว้ิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล  
 
ตลาดหลกัทรพัย ์หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
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สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ 

บรษัิทจดทะเบียน หมายถงึ บรษัิทท่ีมีหุน้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
 
บรษัิทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บรษัิทท่ีมีหลกัทรพัยซ์ือ้ขายในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
 
ใบแสดงสทิธิ หมายถงึ ใบแสดงสทิธิในผลประโยชนท์ี่เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทย (depositary receipt)  
 
หลกัทรพัยอ์า้งองิ หมายถึง หลกัทรพัยป์ระเภทใดประเภทหนึง่ที่ออกโดยบรษัิทจดทะเบยีนและใชเ้พื่อรองรบัใบแสดงสทิธิ  
 
ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจการเป็นการทั่วไปท่ีผูท้  าค าเสนอซือ้ตอ้งปฏิบตัิตามประกาศวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ  
 
แกไ้ขราคายอ้นหลงั หมายถงึ แกไ้ขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูตอ้งใหเ้ป็นราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูตอ้งโดยแกไ้ขราคายอ้นหลงั
ตัง้แตว่นัท่ีราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูตอ้งจนถึงปัจจบุนั  
 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคืนหนว่ยลงทนุท่ีมรีาคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 
หรอืการจา่ยเงินซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูตอ้งกบัราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูตอ้งแทนการเพิ่มหรอืลด
จ านวนหนว่ยลงทนุ  

กิจการ หมายถึง บรษัิทท่ีมีหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษัิทท่ีมีหลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์
หรอืบรษัิทมหาชนจ ากดั  

กลุม่กิจการ หมายถงึ บรษัิทใหญ่และบรษัิทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวิชาชีพบญัชีก าหนดเก่ียวกบัการจัดท างบ
การเงินรวม  
 
สถาบนัการเงิน หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมของสถาบนัการเงิน  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัอนญุาตและจดทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อท าการสง่เสรมิและพฒันาธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์ 
 
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
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มลูคา่ธุรกรรม หมายถึง ราคาซือ้รวมผลประโยชนท์ี่กองทนุพงึไดร้บัจากธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนจนถึงวนัท่ีมีการ
ค านวณ 

มติเสยีงขา้งมาก หมายถงึ มติของผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหนว่ย
ลงทนุซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนหรอืของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหนว่ยลงทนุซึง่สง่หนงัสอื
แจง้มติและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติพิเศษ หมายถงึ  มติของผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหนว่ย
ลงทนุซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหนว่ยลงทนุซึง่สง่หนงัสอื
แจง้มติและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ค าอธิบายค าศพัทเ์รือ่งการลงทนุของกองทนุเพื่อประกอบการอธิบายค ายอ่และความหมายของค ายอ่ รวมถงึค าศพัทท์ี่ปรากฏ
ในหวัขอ้ประเภทและอตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรพัย ์เวน้แตใ่นกรณีที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ ประกาศแกไ้ขปรบัปรุง หรอืเพิ่มเตมิค าอธิบายศพัทน์ีเ้ป็นอยา่งอื่น 

ค าศัพท ์ ค าอธิบายศัพท ์

“กลุม่กิจการ” บรษัิทใหญ่และบรษัิทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวชิาชีพบญัชีก าหนดใหจ้ดัท า 
งบการเงินรวม 

“กองทนุฟ้ืนฟ”ู กองทนุเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารแหง่ 
ประเทศไทย 

“กองทนุรวม 
พนัธบตัรเอเชีย” 

กองทนุรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกลุเงินทอ้งถ่ินในภมูิภาคตาม
โครงการจดัตัง้กองทนุพนัธบตัรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชมุ
กลุม่ธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks 
(EMEAP) 

“กองทนุ AI” กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุท่ีมใิช่รายยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund) 

“กองทนุ buy & hold” กองทนุรวมที่มุง่เนน้ลงทนุเพยีงครัง้เดียวโดยถือทรพัยส์นิท่ีลงทนุไวจ้นครบก าหนดอายขุอง
ทรพัยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรอืครบอายขุองกองทนุรวม 

“กองทนุ CIS 
  ตา่งประเทศ” 

กองทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะเป็นโครงการลงทนุแบบกลุม่ 
(collective investment scheme)  ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบรษัิท ทรสัต ์หรอืรูป
อื่นใดแตไ่มร่วมถงึกองทนุ property กองทนุ infra กองทนุ private equity ที่จดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทนุ ETF ตา่งประเทศ” กองทนุ exchange traded fund ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทนุ infra” รูปแบบการลงทนุในทรพัยส์นิท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศตา่ง ๆ ซึง่ไดแ้ก่ 
1.  กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื
ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธรุกรรมในตลาดทนุ 
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2.  กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มวีตัถปุระสงค์
หลกัในการลงทนุในลกัษณะท านองเดยีวกบักองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้นี ้ไมว่า่
กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบรษัิท ทรสัต ์หรอืรูปอื่นใด 

“กองทนุ private equity” กิจการเงินรว่มลงทนุ (private equity) ที่อาจจดัตัง้ขึน้ในรูปของบรษัิท ทรสัต ์หรอืรูปแบบอื่นใด 
และมีลกัษณะของกิจการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
1.  กิจการเงินรว่มลงทนุท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยว์า่ดว้ยการก าหนดการจดัการเงินทนุของกิจการเงินรว่มลงทนุท่ีไมถื่อเป็นการประกอบ
ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทนุสว่นบคุคล 
2.  กิจการเงินรว่มลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
(ก) มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลงทนุรว่มกนัของผูล้งทนุตัง้แต ่2 รายขึน้ไป ทัง้นี ้ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อ
แสวงหาประโยชนจ์ากการจดัการทรพัยส์นิสว่นตวัของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  
(ข) มกีารมอบหมายใหบ้คุคลหนึง่บคุคลใดเป็นผูจ้ดัการเงินทนุและทรพัยส์นิท่ีเกิดจากเงินทนุ 
(ค) มีนโยบายการลงทนุในกิจการอื่นผา่นการเขา้ท าสญัญาการลงทนุในหุน้หรอืการสนบัสนนุ
ทางการเงินท่ีก่อใหเ้กิดสทิธิในการไดม้าซึง่หุน้ของกิจการนัน้ในภายหลงั โดยมีสว่นในการก ากบั
ดแูลแผนธุรกิจการด าเนินงานหรอืการปรบัปรุงการด าเนินงาน หรอืการด าเนินการอื่นใดใน
ลกัษณะที่สะทอ้นถึงการมีบทบาทตอ่การด าเนินธุรกิจของกิจการดงักลา่ว 

“กองทนุ property” กองทรพัยส์นิท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
1.  กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมใน
ตลาดทนุ 
3.  foreign REIT 

“กองทนุ UI” กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พเิศษ (Ultra Accredited Investor Mutual 
Fund) 

“การลดความเสีย่ง” การลดความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives ที่มี
ลกัษณะครบถว้นดงันี ้
1.  ไมม่ีวตัถปุระสงคเ์พื่อหาผลประโยชนโ์ดยการเก็งก าไร (speculate) 
2.  มีผลใหค้วามเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 
3.  เป็นการลดความเสีย่งทั่วไปและความเสีย่งเฉพาะของทรพัยส์นิท่ีตอ้งการลดความเสีย่ง 
4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจดัการกองทนุรวม 

“เงินฝากหรอื 
ตราสารเทยีบเทา่ 
เงินฝาก” 

ทรพัยส์นิดงันี ้
1.  เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรอืตราสารอื่นที่มีลกัษณะท านองเดยีวกบัเงินฝาก  
2.  สลากออมทรพัยท์ี่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
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3.  สลากออมสนิพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ  

“เงินฝากอิสลาม” ขอ้ตกลงที่เป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมีลกัษณะที่เทยีบเคียงไดก้บัเงินฝาก โดย
คูส่ญัญาที่เทียบเคยีงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรยีกคืนเงินตน้จากคูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทียบเคียงไดก้บัผูร้บั
ฝากไดเ้ตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดชันีกลุม่สนิคา้ 
โภคภณัฑ”์ 

ดชันีที่มีองคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

“ดชันีเงินเฟอ้” ดชันีที่จดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงินเฟอ้ 

“ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ” ตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

“ตราสารภาครฐัไทย” ตราสารดงันี ้
1.  ตั๋วเงินคลงั 
2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท. 
3.  พนัธบตัร B/E P/N ศกุกู หรอืหุน้กู ้ท่ีกระทรวงการคลงัหรอืกองทนุฟ้ืนฟูเป็นผูม้ีภาระผกูพนั 

“ตราสารภาครฐั 
ตา่งประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐัไทยที่รฐับาลตา่งประเทศ กระทรวงการคลงั 
ธนาคารกลาง หรอืหนว่ยงานของรฐับาลตา่งประเทศ หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอื
ผูค้  า้ประกนั แตไ่มร่วมถงึตราสารที่ออกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินของประเทศนัน้ 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงินกองทนุของสถาบนัการเงินไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรอืตา่งประเทศ ที่
มีการอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลสถาบนัการเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรพัยต์า่งประเทศ” 

ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ที่จดัใหม้ีขึน้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตา่งประเทศ โดยมี
ลกัษณะครบถว้นดงันี ้
1.  มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 
2.  มีการก าหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้ีระบบ ซึง่ก าหนดเก่ียวกบัวิธีการในการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ไวเ้ป็นการลว่งหนา้ โดยผูใ้หบ้รกิารไมอ่าจใชด้ลุยพินิจในการจดัการซือ้ขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซือ้เสนอขายยินยอมที่จะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

“ธปท.” ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บรษัิทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บรษัิทเงินทนุ 

“บล.” บรษัิทหลกัทรพัย ์

“บลจ.” บล. ที่ไดร้บัใบอนญุาตประกอบธรุกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทนุรวม หรอืการจดัการ
กองทนุสว่นบคุคล 
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“บรษัิทจดทะเบียน” บรษัิทท่ีมีหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการจดทะเบียนหรอืไดร้บัการอนญุาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้น SET 

“บรษัิทยอ่ย” บรษัิทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้นี ้หากไมม่ีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณาตามสดัสว่นการถือ
หุน้ท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ลา่สดุ 

“บรษัิทใหญ่” บรษัิทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบ
การเงินรวมทีม่ีการจดัท าและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้นี ้หากไมม่ีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณาตาม
สดัสว่นการถือหุน้ท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ลา่สดุ 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

“ใบแสดงสทิธิ 
  ในผลประโยชน”์ 

ใบแสดงสทิธิในผลประโยชนท์ี่เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิง ซึง่ก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์าม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการก าหนดประเภทหลกัทรพัย์
เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 6) 

“ผูม้ีภาระผกูพนั” ผูท้ี่มีภาระผกูพนัในการช าระหนีต้ามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ้อก ผูส้ ั่งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บั
อาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้  า้ประกนั แลว้แตก่รณี 

“ศนูยซ์ือ้ขาย 
derivatives” 

ศนูยซ์ือ้ขายดงันี ้
1.  ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ที่ไดร้บัใบอนญุาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
2.  ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ซึง่จดัตัง้ขึน้และใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมายตา่งประเทศและไดร้บัการ
ยอมรบัจากส านกังาน 

“หนว่ย CIS” หนว่ยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
1.  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมทีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย 
กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 
2.  หนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

“หนว่ย infra” หนว่ยของกองทรพัยส์นิท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี  ้
1.  กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื
ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธรุกรรมในตลาดทนุ 
2.  กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มวีตัถปุระสงค์
หลกัในการลงทนุในลกัษณะท านองเดยีวกบักองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้นี ้ไมว่า่จะ
จดัตัง้ในรูปบรษัิท ทรสัต ์หรอืรูปอื่นใด 

“หนว่ย private equity” หนว่ยของกิจการเงินรว่มลงทนุ (private equity) อนัไดแ้ก่ หุน้ ใบทรสัต ์ตราสารหรอืหลกัฐาน
แสดงสทิธิในทรพัยส์นิของกิจการเงินรว่มลงทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ ทัง้นี ้ไมว่า่กิจการดงักลา่ว
จะจดัตัง้ขึน้ในรูปของบรษัิท ทรสัต ์หรอืรูปแบบอื่นใด 
1.  กิจการเงินรว่มลงทนุท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยว์า่ดว้ยการก าหนดการจดัการเงินทนุของกิจการเงินรว่มลงทนุท่ีไมถื่อเป็นการประกอบ
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ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทนุสว่นบคุคล 
2.  กิจการเงินรว่มลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
(ก)  มวีตัถปุระสงคเ์พื่อการลงทนุรว่มกนัของผูล้งทนุตัง้แต ่2 รายขึน้ไป  ทัง้นี ้ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อ
แสวงหาประโยชนจ์ากการจดัการทรพัยส์นิสว่นตวัของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  
(ข)  มีการมอบหมายใหบ้คุคลหนึง่บคุคลใดเป็นผูจ้ดัการเงินทนุและทรพัยส์นิท่ีเกิดจากเงินทนุ 
(ค)  มีนโยบายการลงทนุในกิจการอื่นผา่นการเขา้ท าสญัญาการลงทนุในหุน้หรอืการสนบัสนนุ
ทางการเงินท่ีก่อใหเ้กิดสทิธิในการไดม้าซึง่หุน้ของกิจการนัน้ในภายหลงั โดยมีสว่นในการก ากบั
ดแูลแผนธุรกิจ การด าเนินงานหรอืการปรบัปรุงการด าเนินงาน หรอืการด าเนินการอื่นใดใน
ลกัษณะที่สะทอ้นถึงการมีบทบาทตอ่การด าเนินธุรกิจของกิจการดงักลา่ว 

“หนว่ย property” หนว่ยของกองทรพัยส์นิท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
1.  กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมใน
ตลาดทนุ 
3.  foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสัน้” หุน้กูท้ี่มีก าหนดเวลาช าระหนีไ้มเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัท่ีออกหุน้กู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่ีการเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวางและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

“CIS operator” บคุคลดงันี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 
2.  ผูท้  าหนา้ที่บรหิารจดัการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

“concentration limit” อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามความมีสว่นไดเ้สยีในกิจการที่ลงทนุ 

“counterparty limit” อตัราสว่นการลงทนุท่ีคูส่ญัญา 

“CRA” สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Credit Rating Agency) ท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 
เวน้แตท่ีก่  าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นท่ี 5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลกัษณะเป็นการเคลือ่นยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของทรพัยส์นิท่ีไดร้บัการประกนั
ความเสีย่งจากคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ไปยงัคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ตามมาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่าย
หนึง่ซึง่มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งช าระเงินใหแ้ก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ เมื่อเกิดเหตกุารณท์ี่มีผลต่อการ
ช าระหนี ้(credit event) ของทรพัยส์นิท่ีไดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอื
คา่ธรรมเนียมส าหรบัการมีภาระผกูพนัดงักลา่ว 

“credit event”  เหตกุารณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนีต้ามที่ระบใุนขอ้ตกลงของตราสารหรอื
สญัญา 
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“credit rating” อนัดบัความนา่เช่ือถือที่จดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมินความสามารถในการช าระหนีต้าม
ตราสารหรอืสญัญา 

“currency risk” ความเสีย่งดา้น FX 

“delta” อตัราเปรยีบเทียบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กบัราคา underlying ของตรา
สารหรอืสญัญา แลว้แตก่รณี 

“derivatives” สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

“derivatives on  
  organized exchange” 

derivatives ที่ซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

“discount rate” อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารท่ีมกีารลงทนุท่ีจะใชใ้นการค านวณมลูคา่ของหลกัทรพัย์
หรอืตราสารนัน้ 

“DW” ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มวีตัถปุระสงคห์ลกัใน
การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกิจการท่ีประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้นี ้ไมว่า่
กองทรสัตห์รอืกองดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรสัต ์หรอืรูปอื่นใด 

“FX” อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุม่อนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัร
กมัพชูา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมาร ์สาธารณรฐั
สงัคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

“group limit” อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามกลุม่กิจการ โดยการน าอตัราสว่นการลงทนุในแตล่ะบรษัิทท่ี
อยูใ่นกลุม่กิจการมาค านวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัความนา่เช่ือถือของผูม้ีภาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้  า้ประกนั 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรยีบเทียบระหวา่งประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทนุได ้ 

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารตอ่ประชาชนเป็นการทั่วไปในครัง้แรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อนัดบัความนา่เช่ือถือของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

“issuer rating” อนัดบัความนา่เช่ือถือของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 

“market price” มลูคา่ตามราคาตลาด 

“MF” กองทนุรวม (Mutual Fund) 
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“MMF” กองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรยีบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มลูคา่การลงทนุสทุธิในทรพัยส์นิไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรอืโดยออ้มผา่นการลงทนุในตรา
สารหรอืสญัญาที่ใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่บัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทนุมีความเสีย่งใน
ทรพัยส์นินัน้ 

“Non-retail MF” กองทนุรวมที่มีผูถื้อหนว่ยลงทนุทัง้หมดเป็นผูล้งทนุประเภทสถาบนั ซึง่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป 
กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุท่ีมใิช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่น
บคุคล 

“notional amount” มลูคา่ตามหนา้สญัญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิท่ีขอ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งอิงถึง (obligation 
category & obligation characteristics) 

“options” สญัญาที่มีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้” ในมาตรา 3 แหง่
พระราชบญัญตัิสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสญัญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายเุฉลีย่ของทรพัยส์นิท่ีลงทนุ ซึง่ไดจ้ากการค านวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์นิ 

“PVD” กองทนุส ารองเลีย้งชีพ (Provident Fund) 

“regulated market” ศนูยก์ลางที่จดัช่องทางการสือ่สารระหวา่งผูค้า้เพื่อใหเ้กิดการเจรจาตอ่รองซือ้ขายตราสาร
ระหวา่งกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูตา่ง ๆ ที่เก่ียวกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักลา่วอยูภ่ายใตก้าร
ก ากบัดแูลของทางการหรอืหนว่ยงานท่ีท าหนา้ที่ก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ี
ลกัษณะท านองเดียวกบัหลกัทรพัย ์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์ (Securities Borrowing and 
Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัย ์ 
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“SET” ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ 

“single entity limit” อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อนัดบัความนา่เช่ือถือระดบัประเทศของประเทศที่ผูอ้อกตราสารมถ่ิีนท่ีอยู ่ซึง่เป็นการประเมิน
ความเสีย่งในการผิดนดัช าระหนีข้องรฐับาลของประเทศนัน้ 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ที่ไดร้บัใบอนญุาตประกอบธรุกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“TSR” ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุน้เพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได ้(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

 

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์9  
 
1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 9  
 
1.3. ช่ือยอ่ :  ASP-TFIXED9  
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  
 
1.6. การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  
 
1.7. อายโุครงการ : -  ปี -  เดือน -  วนั  
 
1.8. อายโุครงการถึงวนัท่ี (กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : -  
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1.9. เง่ือนไข (อายโุครงการ) :  
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยุติการจดัตัง้โครงการ หากหลงัจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มูลค่าหน่วยลงทุนที่
จ  าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนต ่ากว่ามูลค่าขั้นต ่าที่จะลงทุนในหลักทรพัยไ์ด้ตาม
วตัถปุระสงคข์องกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ ั่งซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 5.2.7 
“การคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ”  
 
1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพื่อผูล้งทนุทั่วไป  
 
1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  
 
2.1. จ านวนเงินทนุของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท  
 
2.2. เง่ือนไข (จ านวนเงินทนุของโครงการ) :  
1. ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของ
โครงการไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงินทนุของโครงการ 
2. บรษัิทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเงินทนุของโครงการได ้โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละ
ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
2.3. มลูคา่ที่ตราไวต้อ่หนว่ย : 10 บาท  
 
2.4. จ านวนหนว่ยลงทนุ : 200,000,000.0000 หนว่ย  
 
2.5. ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10 บาท  
 
2.6. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก : 5,000 บาท  
 
2.7. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป : 5,000 บาท  
 
2.8. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน : 0 บาท  
 
2.9. จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ตา่ของการสั่งขายคืน : 0 หนว่ย  
 
2.10. มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : 0 บาท  
 
2.11. จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : 0 หนว่ย  
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2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัลด ยกเวน้หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าขา้งตน้ตามขอ้ 2.6 – 2.7 โดยถือว่าไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ เพื่อประโยชนส์งูสดุของกองทนุรวมและผูถื้อหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บรษัิทจดัการจะประกาศใหผู้้
ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้โดยประกาศผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการและ/หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน (ถา้มี) 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราสว่นการลงทุนใน
หลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  
 
3.1. วตัถปุระสงคข์องโครงการ :  
เพื่อสง่เสรมิการออมเงินส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป ที่ตอ้งการลงทนุระยะสัน้ และมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่ดี  
 
3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุรวม :  ตราสารแหง่หนี ้ 
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ :  
 
3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุท่ีลงทนุแบบมีความเสีย่งทัง้ในและตา่งประเทศ  
การก าหนดสดัสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ : ก าหนดสดัสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ ไมเ่กินรอ้ยละ 79.00 ของ NAV  
และมีนโยบายลดหรอืปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดที่มีอยู่ 
3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   
 
3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วตัถปุระสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ : การลดความเสีย่ง (Hedging)  
 
3.7. การลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) :  ไมล่งทนุ  
 
3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style) :  มีกลยทุธก์ารลงทนุครัง้เดยีว (buy-and-hold)  
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งอิง (Benchmark) :   
ไมม่ี 
หมายเหต:ุ 
เนื่องจาก กองทนุมีกลยทุธก์ารการลงทนุแบบก าหนดระยะเวลาตามรอบการลงทนุ โดยมีการประมาณการผลตอบแทนในแต่
ละรอบการลงทนุไวแ้ลว้ 
 
บรษัิทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทียบตามที่บรษัิทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่อยูภ่ายใต้
กรอบนโยบายการลงทนุที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่างชดัเจนถึงวนัที่มี
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การเปลี่ยนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกับตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์อง
บรษัิทจดัการ ภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทนุได ้
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทียบในกรณีที่ผูอ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผย
ขอ้มูล/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจง้เปลี่ยนแปลงดงักลา่วผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ผ่านการ
ประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ ภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทนุได ้
 
3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ :  จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น  
 
3.11. รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  
กองทนุรวม buy-and-hold 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ :รายละเอยีดเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบายการลงทนุ 
1. กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดใหก้องทนุลงทนุได ้ทัง้นี ้กองทนุอาจพิจารณาลงทนุ
ในตราสารหนีท้ี่เสนอขายในตา่งประเทศ และหรอืเงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศ  
2. กองทนุอาจเขา้ท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด โดยจะไม่ลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  
3. กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่นทัง้จ านวน  
4. กองทุนอาจลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้(non-investment grade) 
และตราสารท่ีไมไ่ดร้บัการจดัดนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated Securities)  
 
3.12. รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ :  
กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตา่งประเทศไมเ่กินรอ้ยละ 79 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิและไมเ่กินวงเงินท่ีไดร้บัจดัสรร  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศ :  
บริษัทจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์ินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่า งใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรอืส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือเพิ่มเติมประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินหรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่น 
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ส่วนที่ 1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินทั่วไป  
1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่  
1.1 ตราสารหนี ้ 
1.1.1 พนัธบตัร  
1.1.2 ตั๋วเงินคลงั  
1.1.3 หุน้กู ้(ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นพุนัธ ์และตราสาร Basel III)  
1.1.4 B/E  
1.1.5 P/N  
1.1.6 ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้กู ้ 
1.1.7 ใบแสดงสทิธิในผลประโยชนท์ี่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้ 
1.1.8 ตราสารหนีอ้ื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม 1.1.1 – 1.1.7 ตามที่ส  านกังานก าหนดเพิม่เตมิ  
1.2 ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ (ไมร่วมตราสาร Basel III)  
2. คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุ  
ทรพัยส์นิท่ี บลจ. จะสามารถลงทนุไดต้าม 1. ตอ้งมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี ้ 
2.1 ไมม่ีขอ้ก าหนดหรอืเง่ือนไขทีท่  าใหผู้ล้งทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร  
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรอื SN ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่กองทนุไดด้  าเนินการใหม้ีการรบั
โอนสทิธิเรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรอืมีเง่ือนไขใหก้องทนุสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได)้  
2.3 มีขอ้มลูเก่ียวกบัตราสารที่ บลจ. สามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทนุไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ และมี
ขอ้มลูราคาที่สะทอ้นมลูคา่ยตุิธรรม โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้งอา้งอิงจากแหลง่ขอ้มลูที่เช่ือถือไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็น
ที่ยอมรบัในระดบัสากล  
2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนีก้ารคา้ B/E หรือ P/N ดงักลา่วตอ้งมีการรบั
อาวลัหรอืรบัรองโดยบคุคลดงันี ้ 
2.4.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2.4.2 ธนาคารออมสนิ  
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
2.4.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
2.4.6 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
2.4.7 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
2.4.8 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7  
ทัง้นี ้การอาวลัหรอืการรบัรองดงักลา่วตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ั่งจ่ายหรอืผูอ้อกตั๋ว ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี 
ตามที่ระบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  
 
 
ส่วนที่ 2 : ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS  
กรณีเป็นหนว่ยที่การออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย ตอ้งมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี  ้ 
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1. มีคุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกับขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 
ขอ้ 2.1 - 2.3  
2. ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหนว่ย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไมใ่ชก้บัการลงทนุในหนว่ย CIS 
ของกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่)  
2.1 มีการลงทนุในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัท่ีกองทนุสามารถลงทนุได ้ 
2.2 มีการลงทนุในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ิธีค  านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของ
กองทนุนัน้  
2.3 มีการลงทนุในทรพัยส์ินเมื่อใชว้ิธีค  านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบั
ทรพัยส์นิท่ีเป็น SIP ของกองทนุนัน้  
2.4 มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุนัน้  
3. ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหนว่ย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งไมใ่ช่กองทนุรวมฟีดเดอร ์ 
 
ส่วนที่ 3 : ทรพัยส์นิประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝากของผูร้บัฝากดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก  
10. สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 1. - 9.  
 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  
การลงทนุใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี ้ 
1. คูส่ญัญา ตอ้งเป็นนิติบคุคลดงันีท้ี่สามารถเขา้เป็นคูส่ญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย  
1.1 ธพ.  
1.2 บง.  
1.3 บค.  
1.4 บล.  
1.5 บรษัิทประกนัภยั  
1.6 ธปท.  
1.7 กองทนุฟ้ืนฟ ู 
1.8 นิติบคุคลที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
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1.9 สว่นราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ  
2. ตราสารท่ีใชใ้นการท า reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดงันี ้ 
2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งมี credit rating อยู่ใน
อนัดบั investment grade 
2.2 B/E P/N บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสัน้ ที่ ธพ. บง. หรอืธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผูม้ีภาระผกูพนั ซึ่งมีอายุ
คงเหลอืไมเ่กิน 1 ปี  
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก าหนดวนัใชเ้งินตามตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้
เงินเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้ห็น 
2.4 B/E P/N ที่มีอายไุมเ่กิน 90 วนัรบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้าจาก
การจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 
2.5 ตราสารหนีซ้ึง่มีอายคุงเหลอืไม่เกิน 1 ปีที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรอืที่มีขอ้มลูราคาที่นา่เช่ือถือและอา้งอิง
ไดซ้ึง่มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน 
โดยตราสารหนีด้งักลา่วตอ้งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
2.5.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสัน้
ดงักลา่วตามที่ CRA ไดเ้ปรยีบเทียบไว ้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก 
2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีขอ้มูลราคาที่น่าเช่ือถือและ
อา้งอิงไดซ้ึง่มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วตอ้งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงไดก้ับ credit rating ระยะสัน้
ดงักลา่วตามที่ CRA ไดเ้ปรยีบเทียบไว ้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก 
2.7 ทรพัยส์นิอื่นตามที่ส  านกังานก าหนดเพิ่มเติม 
3. ระยะเวลาการรบัช าระหนีข้อง reverse repo ตอ้งไมเ่กิน 90 วนั  
4. ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมที่ บลจ. ตอ้งปฏิบตัิส  าหรบัการลงทนุใน reverse repo ตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
 
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลกัทรพัย ์(securities lending)  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี ้ 
1. คูส่ญัญา ตอ้งมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นผูไ้ดร้บัใบอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สญัญาดงักลา่วกระท าการ
ในฐานะตวัแทนของผูย้ืม ผูย้ืมตอ้งเป็นบคุคลดงันีท้ี่สามารถประกอบธุรกิจหรอืด าเนินกิจการไดต้ามกฎหมายไทย  
1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตประกอบธรุกิจ SBL  
1.2 ธปท.  
1.3 กองทนุฟ้ืนฟ ู 
1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการสง่ออกแหง่ประเทศไทย  
1.5 ธพ.  
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1.6 บง.  
1.7 บล.  
1.8 บรษัิทประกนัชีวิต  
1.9 กองทนุสว่นบคุคลที่มีมลูคา่ทรพัยส์นิของผูล้งทนุแตล่ะรายตัง้แต ่1 ลา้นบาทขึน้ไป  
1.10 กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  
1.11 นิติบคุคลอื่นตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  
2. หลกัทรพัยท์ี่ใหย้ืม ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ี่อยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอืหลกัทรพัยท์ี่ ธปท. ท า
หนา้ที่เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย ์
3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษัิทจดัการตอ้งด าเนินการดงันี ้
3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้ืมหลกัทรพัยโ์ดยตอ้งเป็นหลกัประกนัดงันี  ้
3.1.1 เงินสด 
3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 
3.1.3 B/E P/N บตัรเงินฝาก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที่ ธพ. บง. หรอืธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผูม้ีภาระผกูพนั 
3.1.4 B/E หรอื P/N ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีก าหนดวนัใชเ้งินตามตั๋วไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตั๋วและเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้
เงินเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้ห็น 
3.1.5 B/E หรอื P/N ที่มีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่ credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit ratingที่ไดม้าจาก
การจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
3.1.6 ตราสารหนีท้ี่มี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 
3.1.7 หนงัสอืค า้ประกนัท่ี ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทนุเพื่อเป็นประกนัการคืนหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุ  
3.1.8 หนว่ยลงทนุของ MMF 
3.2 ด าเนินการใหก้องทนุมีกรรมสทิธ์ิหรอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลใหบ้ริษัทจดัการ
สามารถบงัคบัช าระหนีเ้อาจากหลกัประกนัดงักลา่วไดโ้ดยพลนั 
3.3 หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ท่ีกองทนุมีกรรมสทิธ์ิไปโอนหรอืขายตอ่หรอืท าใหไ้มส่ามารถบงัคบัตามหลกัประกนันัน้ได ้เวน้
แตเ่ป็นการบงัคบัช าระหนีต้ามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัยน์ัน้เอง 

3.4 ด ารงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูคา่หลกัทรพัยท์ี่ใหย้ืม 
3.5 ในกรณีที่หลกัประกนัเป็นเงินสด ใหน้ าเงินสดดงักลา่วไปลงทนุโดยทนัทีในทรพัยส์นิดงันี ้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรอืธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
3.5.2 บตัรเงินฝากหรอื P/N ดงันี ้
3.5.2.1 บตัรเงินฝาก หรอื P/N ที่ ธพ.บง.หรอืธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผูม้ีภาระผกูพนั 
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก าหนดวนัใชเ้งินตามตั๋วไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตั๋วและเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใชเ้งินเมื่อ
ทวงถามหรอืเมื่อไดเ้ห็น  
3.5.2.3 P/N ที่มีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มี credit rating อยา่งหนึง่อยา่งใดดงันี ้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้า
จากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
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3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 
3.5.4 reverse repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 
4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญของสัญญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัระบบงานสญัญายืมและใหย้ืมหลกัทรพัยแ์ละ
หลกัประกนัในธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์
 
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุดงันี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทนุจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งมี underlying อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งดงันี ้
1.1 ทรพัยส์นิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได ้
1.2 อตัราดอกเบีย้ 
1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงิน 
ในกรณีที่ derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที่อา้งอิงดงักลา่วตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี ้ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็น
องคป์ระกอบของดชันีดงักลา่ว ตอ้งเป็นท่ียอมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย 
2. เง่ือนไขการลงทนุ บรษัิทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมื่อ 
2.1 กองทนุไดร้ะบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดงันี ้ 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 
2.3 ในกรณีที่จะตอ้งมีการช าระหนีด้ว้ยการส่งมอบสินคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สินคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่กองทุน
สามารถลงทนุได ้ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้ีสทิธิรบัมอบหรอืมีหนา้ที่สง่มอบสนิคา้นัน้ก็ตาม 
3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ีทรพัยส์นิท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule)  
บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีทรพัยส์ินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทนุอาจตอ้ง
ช าระหนีต้ามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาที่ไดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส  านกังานก าหนด 
4. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน 
derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามที่ส  านกังานก าหนด 
5. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทนุใน OTC derivatives 
บรษัิทจดัการตอ้งจดัใหม้ีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้
5.1 ใหคู้ส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายตุิธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจดัการทราบทกุวนัที่ 15 และวนัสดุทา้ย
ของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของ บรษัิทจดัการใหค้  านวณและแจง้มลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท า
การถดัไป 
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณท์ี่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมีนยัส าคญั ใหคู้ส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้
มลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจดัการทราบทนัที 
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5.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยินยอมใหม้ีการลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษัิทจดัการรอ้งขอได ้
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ :  
บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์ินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรอืหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบหรอืมีประกาศแกไ้ขหรอืเพิ่มเติมประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
ทัง้นี ้การลงทุนในตราสารหรือสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรือเป็นการท าสญัญาใน
ประเทศที่มีหน่วยงานก ากับดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่มีการซือ้ขายใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษัิทท่ีจดัตัง้และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยม
เวียดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน) (GMS) เป็นตน้ 
 
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินทั่วไป  
1. ประเภทของตราสารตา่งประเทศ ไดแ้ก่  
1.1 ตราสารหนีต้า่งประเทศ  
1.1.1 พนัธบตัร  
1.1.2 ตั๋วเงินคลงั  
1.1.3 หุน้กู ้(ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นพุนัธ ์และตราสาร Basel III)  
1.1.4 B/E  
1.1.5 P/N  
1.1.6 ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้กู ้ 
1.1.7 ใบแสดงสทิธิในผลประโยชนท์ี่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้ 
1.1.8 ตราสารหนีอ้ื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม 1.1.1 - 1.17 ตามที่ส  านกังานก าหนดเพิ่มเติม  
1.2 ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุตา่งประเทศ (ไมร่วมตราสาร Basel III)  
2. คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุ  
ทรพัยส์นิท่ี บลจ. จะสามารถลงทนุไดต้าม 1. ตอ้งมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี ้ 
2.1 ไมม่ีขอ้ก าหนดหรอืเง่ือนไขทีท่  าใหผู้ล้งทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร  
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรอื SN ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่กองทนุไดด้  าเนินการใหม้ีการรบั
โอนสทิธิเรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรอืมีเง่ือนไขใหก้องทนุสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได)้  
2.3 มีขอ้มลูเก่ียวกบัตราสารที่ บลจ. สามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทนุไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ และมี
ขอ้มลูราคาที่สะทอ้นมลูคา่ยตุิธรรม โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้งอา้งอิงจากแหลง่ขอ้มลูที่เช่ือถือไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็น
ที่ยอมรบัในระดบัสากล  
2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนีก้ารคา้ B/E หรือ P/N ดงักลา่วตอ้งมีการรบั
อาวลัหรอืรบัรองโดยบคุคลดงันี ้ 
2.4.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2.4.2 ธนาคารออมสนิ  
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2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
2.4.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
2.4.6 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
2.4.7 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
2.4.8 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7  
ทัง้นี ้การอาวลัหรอืการรบัรองดงักลา่วตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ั่งจ่ายหรอืผูอ้อกตั๋ว ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี 
ตามที่ระบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  
 
ส่วนที่ 2 : ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS  
กรณีเป็นหนว่ยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายตา่งประเทศ ตอ้งมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี  ้ 
1. มีคุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดียวกับขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงินทั่วไปในสว่นที่ 1 
ขอ้ 2.1 - 2.3  
2. เป็นหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศที่มีลกัษณะดงันี ้ 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศที่ก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้
ขายหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต์า่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  
2.2 CIS operator ของกองทนุดงักลา่วอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO  
2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุ CIS ต่างประเทศดงักลา่วตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์
การก ากบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทนุเพื่อผูล้งทนุรายยอ่ยของประเทศนัน้  
3. ประเทศที่ก ากบัดแูลการเสนอขายหนว่ยดงักลา่วมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทนุอยา่งเพียงพอทัง้นี ้ตามรายช่ือประเทศ
ที่ส  านกังานก าหนด  
4. ในกรณีเป็นการลงทนุของ MF ในหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุดงักลา่วตอ้งมีการจ ากดัการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณี
มีเหตจุ าเป็นในการบริหารสภาพคลอ่งเป็นการชั่วคราวเท่านัน้ และมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไม่ใชก้บัการลงทนุในหน่วยของ
กองทนุ CIS ตา่งประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่)  

4.1 มีการลงทนุในทรพัยส์ินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ี MF สามารถลงทนุไดใ้นสดัสว่น ≥ 80% ของ NAV ของกองทนุ 
CIS ตา่งประเทศนัน้  
4.2 มีการลงทนุในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ิธีค  านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของ 
MF นัน้ ทัง้นี ้หลกัเกณฑด์งักลา่วไมใ่ชก้บักรณีทรพัยส์นิท่ีเป็น SIP  
4.3 มีการลงทนุในทรพัยส์ินเมื่อใชว้ิธีค  านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบั
ทรพัยส์นิท่ีเป็น SIP ของ MF นัน้  
4.4 มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้  
5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งไม่ใช่
กองทนุท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหนว่ยลงทนุ 
ทัง้นี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน โดยก่อนการลงทนุ บลจ. ตอ้งจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลู เหตผุลความจ าเป็นและ
คา่ธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในลกัษณะดงักลา่วไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย  
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ส่วนที่ 3 : ทรพัยส์นิประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝากของผูร้บัฝากดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก  
3. สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 1. - 2.  
 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
 
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลกัทรพัย ์(securities lending)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
 
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุดงันี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทนุจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งมี underlying อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งดงันี ้
1.1 ทรพัยส์นิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได ้
1.2 อตัราดอกเบีย้ 
1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงิน 
ในกรณีที่ derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที่อา้งอิงดงักลา่วตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี ้ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็น
องคป์ระกอบของดชันีดงักลา่ว ตอ้งเป็นท่ียอมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย 
2. เง่ือนไขการลงทนุ บลจ.จะด าเนินการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมื่อ 
2.1 ไดร้ะบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดงันี ้ 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในตา่งประเทศ ตอ้งมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบคุคลที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ 
derivatives ที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลโดยหน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมาชิกสามญัของ 
IOSCO หรอืที่เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที่จะตอ้งมีการช าระหนีด้ว้ยการส่งมอบสินคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สินคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่กองทุน
สามารถลงทนุได ้ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้ีสทิธิรบัมอบหรอืมีหนา้ที่สง่มอบสนิคา้นัน้ก็ตาม 
3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ีทรพัยส์นิท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 
บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีทรพัยส์ินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทนุอาจตอ้ง
ช าระหนีต้ามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาที่ไดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส  านกังานก าหนด 
4. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 
derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามที่ส  านกังานก าหนด 
5. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทนุใน OTC derivatives 
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บรษัิทจดัการตอ้งจดัใหม้ีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้
5.1 ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายตุิธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจดัการ ทราบทกุวนัที่ 15 และสดุทา้ย
ของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของบรษัิทจดัการ ใหค้  านวณและแจง้มลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท า
การถดัไป 
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณท์ี่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมีนยัส าคญั ใหคู้ส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้
มลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจดัการทราบทนัที 
5.3 คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมใหม้ีการลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษัิทจดัการรอ้งขอได ้
 
3.14. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทนุรวม :  
อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทนุรวมในประเทศและตา่งประเทศ :  
บรษัิทจดัการจะลงทนุในหรอืแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้ในกรณีที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัท
จดัการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศที่แกไ้ขดว้ย 
 
ส่วนที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit). 
ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ 

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แตต่ ่ากวา่ 2 
อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

3 หนว่ย CIS  ไมเ่กิน 10% 
4 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผูร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรอืตราสารที่รฐับาลเป็นประกนั 

ไมเ่กิน 20% 
(หรอืไมเ่กิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศหรอืผูม้ีภาระผกูพนัมี
ภมูิล  าเนาอยูต่า่งประเทศโดยเลอืกใช ้
credit rating แบบnational scale) 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้หรอืตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ไทย หรอืสาขา ธพ. ตา่งประเทศทีไ่ดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียน 
5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ ที่ไมไ่ดม้ีลกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ีภาระผกูพนัตามตราสาร

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แลว้แตอ่ตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ดงักลา่วตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย 
5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
ตอ้งขึน้ทะเบียนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market 

6 ทรพัยส์นิดงันี ้
6.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
6.1.1 เป็นตราสารหนี ้หรอืตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศที่ไดร้บัอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)  
6.1.2 มี credit rating 1 อยูใ่นระดบั investment grade 
6.1.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
6.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ตา่งประเทศ 
6.1.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัที่
ลงทนุ และไมไ่ดม้ีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรอื 6.1.3.2 ผูม้ีภาระผกูพนัตามตรา
สารดงักลา่วตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
6.1.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตามขอ้ 
6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบียนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market  
6.2 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating 2 อยูใ่นระดบั investment grade 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แลว้แตอ่ตัรา
ใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์นิที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
6.2.1 reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนขอ้ 1 – ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 
1 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรอืผูม้ีภาระผกูพนัมีภมูิล  าเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลอืกใช ้credit rating แบบ 
national scale ได ้
2 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศที่คูส่ญัญาในฐานะผูม้ีภาระผกูพนัมีภมูิล  าเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลอืกใช ้credit 
rating แบบ national scale ได ้
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี ้ไมม่ีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก  

ผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา แลว้แตก่รณี 
1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที่ 2 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามกลุม่กิจการ (Group limit) 
ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรพัยส์นิของบรษัิททกุบรษัิทที่อยูใ่นกลุม่กิจการเดียวกนั

หรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับรษัิทดงักลา่ว 
ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แลว้แต ่
อตัราใดจะสงูกวา่  
(1) 25% หรอื  
(2) น า้หนกัของทรพัยส์นิท่ีลงทนุ ใน 
benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี ้ไมม่ีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที ่3 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์นิ (Product limit) 
ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรอื P/N ที่นิติบคุคลตาม

กฎหมายไทย (ไมร่วมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้
ออก ผูส้ ั่งจ่าย หรอืคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรอืสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถึงทรพัยส์นิท่ี MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัชี 
เวน้แตเ่ป็น MF ที่มีอายโุครงการ < 1 ปี ให้
เฉลีย่ตามรอบอายกุองทนุ  
- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายกุองทนุ
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ที่มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี ้ รวมกนัไมเ่กิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
2.1 B/E หรอื P/N ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลีย่นมือแต ่MF ไดด้  าเนินการใหม้ี
การรบัโอนสิทธิเรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรอื
มีเง่ือนไขให ้MF สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้
2.2 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดอืน  
2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี ้แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้หรอืตรา
สารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
2.3.1 มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ของสว่นท่ี 1 : 
อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตาม ผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา 
(single entity limit) 
2.3.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment grade หรอืไมม่ี 
credit rating 
(ขอ้นีไ้มใ่ชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ที่
ลงทนุในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสญัญาใชเ้งิน (P/N) เงินฝากหรอืตราสาร
เทียบเทา่เงินฝาก ทีม่ีอายไุมเ่กินอายกุองทนุ หรอืรอบการลงทนุของกองทนุ 
หรอืมีการลงทนุใน derivatives เพื่อใหท้รพัยส์นิดงักลา่วมีอายสุอดคลอ้ง
กบัอายกุองทนุ) 

3 reverse repo ไมเ่กิน 25% 
4 securities lending ไมเ่กิน 25% 
5 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

5.1 ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ของสว่นที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตาม
ผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit)  
5.2 ตราสารหนีห้รอืตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ตวั
ตราสารและ/หรือผูอ้อกตราสารที่ต  ่ากวา่ที่สามารถลงทนุได ้(non-
investment grade / unrated) 

รวมกนั ไมเ่กิน 15% 

6 derivatives 
6.1 hedging limit : การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อ
การลดความเสีย่ง 

ไมเ่กินมลูคา่ความเสีย่งที่มีอยู ่

7 7.1 ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ 
7.2 derivatives ที่มี underlying เป็นตราสารตาม 7.1 

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กิน 20% 

หมายเหต ุ: ส  าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไมม่ีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
product limit 
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ส่วนที่ 4 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นไดเ้สยีในกิจการท่ีลงทนุ (Concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารหนีห้รอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุของผู้

ออกรายใดรายหนึง่  
(ไมร่วมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทย หรอื
ตราสารหนีภ้าครฐัตา่งประเทศ) 

1.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีลา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินท่ีออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไมป่รากฏในงบการเงินลา่สดุ 
บลจ. อาจน ามลูคา่หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิทาง
การเงินตามงบการเงินลา่สดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีส้นิทางการเงินนัน้
จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มกีารเผยแพรเ่ป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผูอ้อกตราสาร
ไมม่ีหนีส้นิทางการเงินตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีลา่สดุ2 ใหใ้ชอ้ตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอ
ขายตราสารตามขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ ในกรณีที่ผูอ้อก
ตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่
และมี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment grade หรอืไมม่ี 
credit rating ให ้บลจ. ลงทนุเพื่อกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. ราย
เดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสาร
ดงักลา่วเป็นรายครัง้ เวน้แตก่รณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นราย
โครงการ 
(อตัราสว่นตาม 1.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม  
1. – 9.) 

2 หนว่ย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่  - ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย CIS ทัง้หมดของ MF หรอืกองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ ท่ีออกหนว่ยนัน้  
- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทนุดงันี ้ 
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ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
(1) การลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันีโ้ดยไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง  

หมายเหต ุ:  
1 หนีส้นิทางการเงิน (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผูอ้อกตราสารดงักลา่วไดจ้ดัท างบการเงินตาม
มาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตาม
กฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพบญัชี หรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล เช่น International 
Financial Reporting Standards (IFRS) หรอื United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) 
เป็นตน้ 
2 รวมถงึกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 
ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่
ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
 
ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรพัยส์นิท่ีลงทนุขาดคณุสมบตัิหรอืการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ  
1. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดแตต่่อมาทรพัยส์นิที่ลงทนุมีคณุสมบตัิที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็น
เหตใุหข้าดคณุสมบตัิในการเป็นทรพัยส์นิท่ีกองทนุสามารถลงทนุไดอ้ีกตอ่ไป บรษัิทจดัการตอ้งด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวนัที่ทรพัยส์ินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานตอ่ผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่เกิดกรณีดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บรษัิทจดัการ  
(2) จ าหน่ายทรพัยส์ินที่ขาดคณุสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชนข์องผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 
วนันบัแตว่นัท่ีทรพัยส์นินัน้ขาดคณุสมบตัิ เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4  
(3) เมื่อบริษัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินท่ีขาดคณุสมบตัิ หรือทรพัยส์นิที่ขาดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัิเปลี่ยนแปลงไปจน
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดแลว้ บรษัิทจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในทรพัยส์นิ
ดงักลา่ว รวมถึงวนัที่ไดจ้ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรือวนัที่ทรพัยส์ินมีการเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิแลว้แต่กรณี และใหจ้ดัสง่
รายงานตอ่ผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีดงักลา่ว 
ในกรณีที่บรษัิทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินที่ขาดคณุสมบตัิใหเ้ป็นไปตาม (2) บรษัิทจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูตาม
วรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตทุี่ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินดงักลา่ว และจดัสง่รายงานต่อส านกังาน และผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 
วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 
2. ในกรณีที่ทรพัยส์ินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุเป็นเวลา 5 วนัท าการติดตอ่กนัโดยมิไดเ้กิดจากการลงทนุเพิ่ม บรษัิทจดัการตอ้งด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุ และจดัสง่รายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจน
จดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บรษัิทจดัการ  
(2) ไมล่งทนุเพิ่มเติมในทรพัยส์นิท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนด  
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(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านงึถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั แตต่อ้งไม่
เกินระยะเวลาดงันี ้เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4  
(ก) 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน ส าหรบั
การลงทนุในเงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรอืตั๋วสญัญาใชเ้งิน  
(ข) 90 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)  
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแลว้ บริษัทจัดการตอ้งจัดท ารายงานขอ้มูล
เก่ียวกับช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์ินดังกล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
แลว้แต่กรณี และจดัสง่รายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทนุได ้
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีก าหนดตาม (3)(ก) หรือ (ข) บริษัทจดัการตอ้งจดัท า
รายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
ส านกังาน และผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 
ความในวรรคหนึ่งมิใหน้ ามาใชก้บักองทนุรวมที่มุ่งเนน้ลงทนุเพียงครัง้เดียวโดยถือทรพัยส์นิที่ลงทนุไวจ้นครบก าหนดอายขุอง
ทรพัยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรอืครบอายขุองกองทนุรวม 
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที่ก าหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปนี ้จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุ ใหบ้รษัิทจดัการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนโุลม  
(1) กรณีที่กองทนุมีการลงทนุหรอืไดส้ทิธิจากการเป็นผูถื้อหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นที่มีอยูเ่ดิมนัน้  
(2) กรณีที่กองทนุไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 
4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยัหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไข เพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2 (3) (ข) หรือบรษัิทจดัการมีความเห็นวา่การด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชนต์่อ
ผูล้งทนุ บรษัิทจดัการสามารถใชด้ลุยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยจะค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั 
และจะส่งรายงานเก่ียวกับการด าเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูถื้อหน่วย
ลงทนุและผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมก่อนครบระยะเวลาที่ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักลา่ว ทัง้นี ้ในการจดัสง่
รายงานดงักลา่วใหก้บัผูถื้อหนว่ยลงทนุ บรษัิทจดัการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการแทนได ้
 
ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัประเภทของกองทนุ  
1. ในกรณีที่กองทนุมีสดัสว่นการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บรษัิทจดัการตอ้ง
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) จัดท ารายงานเก่ียวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้ เหตุผลที่ท  าใหม้ีการลงทุน ไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อส านกังาน รวมทัง้จัดส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บรษัิทจดัการ  
(2) ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทนุ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 2  
2. ในกรณีที่การลงทนุของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทนุ ใหบ้ริษัทจดัการ
ด าเนินการแกไ้ขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่สดัสว่นการลงทนุ
ของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เวน้แตบ่ริษัทจดัการจะไดร้บัมติจากผูถื้อหนว่ยลงทนุใหเ้ปลีย่นแปลงประเภท
ของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว 
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ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการตอ้งจัดใหม้ีวิธีการในการใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหน่วยลง
ทนุเดิมในการที่จะออกจากกองทนุรวมก่อนที่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลใชบ้งัคบั โดยวิธีการดงักลา่วตอ้งมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมแลว้ บริษัทจัดการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันบัแตว่นัท่ีสดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการ
ลงทนุ แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั บริษัทจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุน
รวมนัน้เพิ่มเติม 
 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี  
 
4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี  
 
4.3. รายละเอยีดเพิม่เติม (การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ) :  
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  
 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก : -  
 
5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก :  
บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกที่ระบุไวใ้นหนงัสือชีช้วน โดยเริ่มตัง้แต่เวลาเปิดท าการ
ของบรษัิทจดัการ หรอื ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ถึงเวลา 15.30 น.  
 
5.2.1 การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและเอกสารการจองซือ้  
ผูส้นใจจองซือ้หนว่ยลงทนุสามารถขอรบัหนงัสือชีช้วน และ เอกสารการจองซือ้ไดท้ี่บริษัทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รบัซือ้คืน ทกุวนั ระหวา่ง เวลาท าการ  
 
5.2.2 วิธีการเปิดบญัชีผูถื้อหนว่ยลงทนุ  
ในกรณีที่ไมเ่คยมีบญัชีผูถื้อหนว่ยลงทนุ ผูส้นใจลงทนุตอ้งเปิดบญัชีดงักลา่วก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที่ก าหนดอย่างถูกตอ้งและตามความเป็นจริง พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน ตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนดในการเปิดบญัชีซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
 
ผูจ้องซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งรบัทราบและยินยอมที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดในใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหนว่ยลงทนุ 
และใบค าขอเปลี่ยนแปลงขอ้มูล รวมทัง้เง่ือนไขอื่น ๆ ท่ีบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะก าหนดต่อไป ซึ่งจะติดประกาศไวท้ี่
บรษัิทจดัการ หรือมีจดหมายเพื่อแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ ทัง้นี ้กรณีบริษัทจดัการจะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงวิธีการเปิดบญัชี 
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บรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้ โดยติดประกาศไวท้ี่บรษัิทจดัการ และส านกังานของผูส้นบัสนนุการขาย
หรอืรบัซือ้คืน 
 
 
 
5.2.3 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
1. กรณีบคุคลธรรมดา  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรอืส าเนา
หนงัสอืเดินทางซึง่ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  
2. กรณีนิติบคุคล  
(1) ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 
(2) ส าเนาหนงัสอืบรคิณหส์นธิ และขอ้บงัคบั  
(3) ตวัอยา่งลายมอืช่ือผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม  
(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนติิบคุคล  
ทัง้นี ้เอกสารตา่ง ๆ ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
 
5.2.4 วิธีการจองซือ้หนว่ยลงทนุ  
เมื่อผู้สนใจจองซือ้หน่วยลงทุนมีบัญชีผูถื้อหน่วยลงทุน แลว้ สามารถจองซือ้หน่วยลงทุนดว้ยตนเองที่บริษัทจัดการหรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ไดต้ามราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุในการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยกรอกใบค าสั่งซือ้
หนว่ยลงทนุใหค้รบถว้นพรอ้มช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ โดยผูส้ ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้หนว่ยลงทนุไมต่  ่ากวา่ 5,000 บาท 
 
5.2.5 การรบัช าระ และการเก็บรกัษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
ผูจ้องซือ้อาจช าระเป็นเงินสด หรอืช าระเป็นเช็ค ดราฟต ์หรือวิธีอื่นใด โดยการช าระเป็นเช็ค ดราฟต ์หรือวิธีอื่นใดผูจ้องซือ้ตอ้ง
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลสั จ ากัด” ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวนั ที่เปิดไวก้ับ
ธนาคารดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ดอกเบีย้รบัหรือผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไดร้บัจากบญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุขา้งตน้ บรษัิทจดัการจะด าเนินการ
ใหเ้ป็นผลประโยชนต์อ่กองทนุ 
• ธนาคารกสกิรไทย สาขาราษฎรบ์รูณะ 
• ธนาคารกรุงศรอียธุยา สาขาพระรามที่ 3 
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร 
• ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาถนนวิทย ุ
บรษัิทจดัการสงวนสิทธิที่จะเปลีย่นแปลงเพิ่มเติมบญัชีดงักลา่ว โดยไมถื่อเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไว้
ที่ท่ีท าการของบรษัิทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 
 
ทัง้นี ้ในการช าระเงินไม่ว่าดว้ยวิธีใด หากมิใช่กรณีที่ผูส้ ั่งซือ้หน่วยลงทนุสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดอื่นภายใตก้าร
จดัการของบรษัิทจดัการเพื่อจองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ บริษัทจดัการตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดก้่อนระยะเวลาเสนอขาย
ครัง้แรกจะสิน้สดุ  
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ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ช าระเป็นเงินสด หรอืวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดภ้ายในเวลา 15.30 น. 
แตห่ากผูจ้องซือ้ช าระเป็นเช็ค ดราฟต ์หรอืวิธีอื่นใดที่ตอ้งสง่เรยีกเก็บเงินและทราบผลในวนัท าการถดัไป ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระค่า
ซือ้หนว่ยลงทนุภายในเวลา 12.00 น.  
 
การจองซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงินที่สั่งซื ้อ และไดท้ า
รายการขายหน่วยลงทนุแลว้ เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งจองซือ้
หนว่ยลงทนุนัน้ไดเ้วน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากบรษัิทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 
ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์หรือวิธีอื่นใดซึ่งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จดัการจะด าเนินการยกเลกิรายการจองซือ้หนว่ยลงทนุนัน้และแจง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบ  
บริษัทจดัการจะน าเงินที่ไดร้บัจากการจองซือ้หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรกัษาไวใ้นบญัชีเงินฝากในนาม “บญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุของ 
บลจ. แอสเซท พลสั จ ากดั”  
 
5.2.6 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
บรษัิทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้โดยค านวณจากจ านวนเงินที่ไดร้บัช าระหารดว้ยมลูค่าที่ตราไว ้โดยจ านวน
หน่วยลงทุนที่ไดร้บัจดัสรรจะค านวณตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งแต่ใชท้ศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยม
ต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
 
กรณีที่ผูจ้องซือ้ช าระค่าจองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต ์ตั๋วแลกเงิน ค าสั่งจ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุ ณ วนัที่บรษัิทจดัการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ตั๋วแลกเงิน ค าสั่งจ่ายเงิน 
หรอืวิธีการอื่นใดไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ และวนัที่บรษัิทจดัการไดร้บัเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งอยู่ระหวา่งระยะเวลาเสนอขาย 
โดยบรษัิทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุตามหลกัการ “จองซือ้ก่อนไดก้่อน”  
 
ในกรณีที่จ  านวนเงินที่ระบุในใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทจดัการไดร้บัช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรร
หนว่ยลงทนุใหต้ามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 
ในกรณีที่การจองซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีไดร้บัอนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใชห้ลักการ “จองซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามค าสั่งซือ้ที่ สามารถเรียก
เก็บเงินได ้ในกรณีที่จองซือ้พรอ้มกนั และมีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร บรษัิทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุ
ที่เหลอือยูใ่หผู้จ้องซือ้ ที่จองซือ้พรอ้มกนันัน้ตามสดัสว่นจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผูจ้องซือ้แตล่ะรายจองซือ้เขา้มา (Pro Rata) ทัง้นี ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการจดัสรรหน่วยลงทนุมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผูถื้อหน่วย
ลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่
จดัสรรหนว่ยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบลว่งหนา้  
 
5.2.7 การคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ  
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ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หนว่ยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกไมไ่ดร้บัการจดัสรรไมว่่าทัง้หมด หรอืบางสว่น และ/หรอืในกรณีที่บรษัิท
จดัการตอ้งยุติโครงการจัดการเนื่องจากไม่สามารถจ าหน่ายใหแ้ก่ประชาชนไดถ้ึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วย
ลงทนุใหแ้ก่บคุคลใด หรือกลุม่บุคคลเดียวกนัใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัท
จดัการจะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้
แรก และจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุสว่นที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหผู้จ้องซือ้ตามวิธีการรบัเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุที่ผูจ้องซือ้ระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุ
ครัง้แรก หรือนบัตัง้แต่วนัปิดการเสนอขายแลว้แต่กรณี เวน้แต่บริษัทจัดการจะไดร้บัอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ใหด้  าเนินการโครงการจดัการต่อไปได ้หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) อนัเนื่องจากความ
ผิดพลาดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละเจ็ดครึง่ต่อปี นบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลา
ดงักลา่วขา้งตน้ ถึงวนัท่ีบรษัิทจดัการช าระเงินคา่จองซือ้คืนจนครบถว้น 
 
5.2.8 เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ  
ในการช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดอื่นที่จัดตัง้โดยบริษัท
จดัการเพื่อจองซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุนี ้ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุดว้ยเงินจนเต็มมลูค่า จะหกักลบลบหนีก้บั
บรษัิทจดัการไมไ่ด ้ 
 
การจองซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนและไดท้ ารายการขายหน่วย
ลงทนุแลว้ เพื่อใหบ้รษัิทจดัการจดัสรรหนว่ยลงทนุและผูจ้องซือ้จะไมส่ามารถยกเลิกค าสั่งจองซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แต ่จะ
ไดร้บัอนญุาตจากบรษัิทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้ตามค าสั่งจองซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้
พิจารณาแลว้วา่การจองซือ้ในกรณีดงักลา่วมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุ หรอืต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ หรอืตอ่ช่ือเสยีง หรือ
ตอ่ความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษัิทจดัการ  
 
สทิธิของผูถื้อหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหนว่ยลงทนุไดบ้นัทกึขอ้มลูการจองซือ้หนว่ยลงทนุของผูจ้องซือ้หนว่ย
ลงทนุแลว้เทา่นัน้  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
 
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : -  
 
6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  
บรษัิทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุ ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจดัการจะสง่หนงัสือแจง้
วนัเปิดรบัค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุและวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุรอบแรกใหผุ้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ ภายใน 15 วนัท าการ
นบัจากวนัจดทะเบียนกองทนุ และในรอบต่อๆไป บรษัิทจดัการจะส่งหนงัสอืแจง้ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้ ก่อนถึงวนั
ท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุแตล่ะรอบเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 10 วนัท าการ 
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ส าหรบัการสั่งซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบรกิารซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางโทรศพัท ์อินเทอรเ์น็ต ที่บรษัิทจดัการไดร้บัหลงัวนัเปิดรบัค าสั่ง
ซือ้ขายหนว่ยลงทนุในรอบใด บรษัิทจดัการจะถือวา่เป็นค าสั่งซือ้หนว่ยลงทนุส าหรบัวนัท าการซือ้ขายในรอบถดัไป  
 
 
6.2.1. การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและเอกสารการจองซือ้  
ผูส้นใจลงทนุสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วนและเอกสารการจองซือ้ไดท้ี่บรษัิทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ทกุวนั 
ระหวา่งเวลาท าการ  
 
6.2.2 วิธีการเปิดบญัชีผูถื้อหนว่ยลงทนุ  
ในกรณีที่ไมเ่คยมีบญัชีผูถื้อหนว่ยลงทนุ ผูส้นใจลงทนุตอ้งเปิดบญัชีดงักลา่วก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชี ผู้
ถือหน่วยลงทุนและเอกสารที่ก าหนดอย่างถูกตอ้งและตามความเป็นจริง พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน  ตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนดในการเปิดบญัชีผูถื้อหนว่ยลงทนุ ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
 
ผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งรบัทราบและยินยอมที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน ใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุน
และใบค าขอเปลี่ยนแปลงขอ้มูล รวมทัง้เง่ือนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะก าหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้
บริษัทจัดการเพื่อแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ ทัง้นี ้กรณีบริษัทจัดการจะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงวิธีการเปิดบญัชี บริษัทจัดการ
จะแจง้ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้ โดยติดประกาศไวท้ี่บรษัิทจดัการ และส านกังานของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน  
 
6.2.3 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
1. กรณีบคุคลธรรมดา  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราช การ หรือส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรอืส าเนา
หนงัสอืเดินทางซึง่ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  
 
2. กรณีนิติบคุคล  
(1) ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 
(2) ส าเนาหนงัสอืบรคิณหส์นธิ และขอ้บงัคบั  
(3) ตวัอยา่งลายมอืช่ือผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม  
(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนติิบคุคล  
ทัง้นี ้เอกสารตา่ง ๆ ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
 
6.2.4. วิธีการสั่งซือ้หนว่ยลงทนุดว้ยตนเอง  
เมื่อผูส้ ั่งซือ้เปิดบญัชีผูถื้อหนว่ยลงทนุแลว้ สามารถสั่งซือ้หนว่ยลงทนุดว้ยตนเองไดท้ี่บรษัิทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รบัซือ้คืน ในวนัเปิดรบัค าสั่งซือ้ขายแตล่ะรอบ ตามราคาขายหนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึง่ค  านวณตามหวัขอ้ “วิธีการ
ค านวณ ก าหนด เวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีด าเนินการ ในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง” ไดท้ี่บรษัิทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
โดยกรอกราย ละเอียดในใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มช าระเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยผูส้ ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้
หนว่ยลงทนุไมต่  ่ากวา่ 5,000 บาท 
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ผูส้ั่งซือ้อาจช าระคา่สั่งซือ้เป็นเงินสด เช็ค ดราฟท ์หรอืวิธีอื่นใด ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได ้ภายในเวลา 15.30 น.ของวนัท าการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. แอสเซท พลสั จ ากดั” ซึ่งเป็นบญัชีกระแส
รายวนั  
ที่เปิดไวก้บัธนาคารดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ดอกเบีย้รบัหรอืผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไดร้บัจากบญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุขา้งตน้ บรษัิทจดัการจะ
ด าเนินการใหเ้ป็นผลประโยชนต์อ่กองทนุ 
• ธนาคารกสกิรไทย สาขาราษฎรบ์รูณะ 
• ธนาคารกรุงศรอียธุยา สาขาพระรามที่ 3 
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร 
• ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาถนนวิทย ุ
• ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพรท์าวเวอร ์
 
บรษัิทจดัการสงวนสิทธิที่จะเปลีย่นแปลงเพิ่มเติมบญัชีดงักลา่ว โดยไมถื่อเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไว้
ที่ท่ีท าการของบรษัิทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 
 
ทัง้นี ้การสั่งซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลาที่ก าหนด หรือ ในกรณีที่บรษัิทจดัการไม่ไดร้บัค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนด 
ใหถื้อเป็นการสั่งซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ตามราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไป  
 
6.2.5 วิธีการซือ้หนว่ยลงทนุทางโทรสาร  
ผูถื้อหน่วยลงทุนควรศึกษาหนงัสือชีช้วนก่อนท าการสั่งซือ้ทางโทรสาร โดยสามารถขอรบัขอ้มลูและหนงัสือชีช้วนไดท้ี่บริษัท
จดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนที่เปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้สามารถส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูถื้อหน่วยลงทุน
พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งใหแ้ก่บรษัิทจดัการโดยทางโทรสารไดท้กุวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ โดยผูถื้อหนว่ยลงทนุตกลงส่ง
ตน้ฉบบัเอกสารทัง้หมดใหแ้ก่บรษัิทจดัการภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีมีการสง่ค าสั่งซือ้ทางโทรสาร  
หากปรากฏวา่ขอ้มลูตามโทรสารกบัเอกสารตน้ฉบบัไมต่รงกนัหรอืบรษัิทจดัการไมไ่ดร้บัเอกสารตน้ฉบบั และไดด้  าเนินการตาม
โทรสารแลว้ บรษัิทจะถือวา่ผูถื้อหนว่ยลงทนุเห็นชอบใหบ้รษัิทจดัการด าเนินการตามโทรสารนัน้แลว้  
 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟท ์เช็คธนาคาร หรือค าสั่งหกับญัชีธนาคารท่ีสามารถเรยีก
เก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกนั ภายในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุในแตล่ะรอบเทา่นัน้ โดยขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย ” บญัชี
จองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลสั จ ากัด” ซึ่งเป็นบญัชีกระแสรายวนั ที่เปิดไวก้ับธนาคารดงัต่อไปนี ้ซึ่งเป็นบญัชี
กระแสรายวนั ซึ่งดอกเบีย้รบั หรือผลประโยชนใ์ดๆที่ไดร้บัจากบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุขา้งตน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้
เป็นผลประโยชนต์อ่กองทนุ 
• ธนาคารกสกิรไทย สาขาราษฎรบ์รูณะ 
• ธนาคารกรุงศรอียธุยา สาขาพระรามที่ 3 
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร 
• ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาถนนวิทย ุ
• ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพรท์าวเวอร ์
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บรษัิทจดัการสงวนสิทธิที่จะเปลีย่นแปลงเพิ่มเติมบญัชีดงักลา่ว โดยไมถื่อเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไว้
ที่ท่ีท าการของบรษัิทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 
 
ทัง้นี ้การสั่งซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลาที่ก าหนด หรือ ในกรณีที่บรษัิทจดัการไม่ไดร้บัค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนด 
ใหถื้อเป็นการสั่งซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ตามราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไป  
 
6.2.6 วิธีการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบรกิารซือ้ขายทางโทรศพัท ์ 
บรษัิทจดัการอาจรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางโทรศพัทไ์ด ้ โดยผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งลงนาม 
ในค าขอใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร
ดงักลา่ว โดยรายละเอียดดงักลา่วที่บรษัิทจดัการก าหนดขึน้นัน้ จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
กรณีมีเหตขุดัขอ้งของระบบอิเล็กทรอนิกส ์จนเป็นเหตใุหบ้รษัิทจดัการไม่ไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว ใหถื้อว่ายงัไม่มี
การท ารายการสั่งซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบรกิารซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางโทรศพัท์  
 
เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนตกลงใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท ์บริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนยอมรบัและผกูพนั
ตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และ/หรือที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรบัความ
เสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากความขดัขอ้งของระบบ  
 
บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบโดยประกาศหนังสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย 1 ฉบบัและแจง้ใหส้  านกังาน ก.ล.ต. 
ทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนจะเริม่รบัค าสั่งซือ้หนว่ยลงทนุทางโทรศพัท ์ 
 
6.2.7 วิธีการซือ้หนว่ยลงทนุทางระบบอินเทอรเ์น็ต (Internet)  
บริษัทจดัการอาจรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางอินเทอรเ์น็ต โดยผูถื้อหนว่ยลงทนุจะตอ้งลงนามในค าขอใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วย
ลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่บริษัทจัดการก าหนดไวใ้นค าขอใช้บริการดังกล่าว โดยรายละเอียด
ดงักลา่วที่บรษัิทจดัการก าหนดขึน้นัน้ จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
การสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางอินเทอรเ์น็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผูส้ ั่งซือ้ไดท้  ารายการสั่งซือ้และบริษัทจัดการไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้ และบรษัิทจดัการสามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุ โดยผูถื้อหนว่ยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิค าสั่งนัน้ได ้เวน้แต่
จะไดร้บัอนญุาตจากบรษัิทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 
กรณีมีเหตขุดัขอ้งของระบบอิเล็กทรอนิกส ์จนเป็นเหตใุหบ้รษัิทจดัการไมไ่ดร้บัเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว ใหถื้อว่ายงั ไม่มี
การท ารายการสั่งซือ้หนว่ยลงทนุทางอินเทอรเ์น็ต  
 
เมื่อผูถื้อหนว่ยลงทนุตกลงใชบ้รกิารซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเทอรเ์น็ต บริษัทจดัการถือวา่ผูถื้อหนว่ยลงทนุยอมรบัและผกูพนั
ตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และ/หรือที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรบัความ
เสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากความขดัขอ้งของระบบ  



 
กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์9  36 

 
บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบโดยประกาศหนังสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย 1 ฉบบัและแจง้ใหส้  านกังาน ก.ล.ต. 
ทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนจะเริม่รบัค าสั่งซือ้หนว่ยลงทนุทางอินเทอรเ์น็ต  
 
6.2.8 วิธีการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นใด 
บริษัทจัดการอาจรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใดได ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข และวิธีการที่บริษัท
จดัการก าหนด เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหนว่ย
ลงทนุแลว้ 
 
ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกสจ์ะสมบูรณ์ต่อเมื่อผูส้ ั่งซือ้ไดท้  ารายการสั่งซื ้อและบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้และบริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยผูถื้อหนว่ยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งนัน้ไดเ้วน้แต่
จะไดร้บัอนญุาตจากบรษัิทจดัการเป็นกรณีพิเศษ กรณีมีเหตขุดัขอ้งของระบบอิเล็กทรอนิกสจ์นเป็นเหตใุหบ้รษัิทจดัการไม่ได้
รบัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่ว ใหถื้อวา่ยงัไมม่ีการท ารายการสั่งซือ้หนว่ยลงทนุทางอิเลก็ทรอนิกสน์ัน้ 
 
เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนตกลงใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส ์บริษัทจัดการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนยอมรบัและ
ผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และ/หรอืที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต ซึง่รวมถึงการยอมรบั
ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากความขดัขอ้งของระบบ 
 
บรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ก่อนการเริ่มใชบ้ริการ โดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและ/
หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน (ถา้มี) 
 
6.2.9 การจดัสรรหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หนว่ยลงทนุ  
บรษัิทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ ั่งซือ้โดยค านวณจากจ านวนเงินที่ไดร้บัช าระหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้
วนัท าการซือ้ขาย โดยจ านวนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัจดัสรรจะค านวณตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหนง่แตใ่ชท้ศนิยม 
4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่จ  านวนเงินที่ระบุในใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทจดัการไดร้บัช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรร
หนว่ยลงทนุใหต้ามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 
 
ในกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนนั้นมีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้ รบัอนุมัติจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลกัการ “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามค าสั่งซือ้ที่
สามารถเรียกเก็บเงินได ้ในกรณีที่สั่งซือ้พรอ้มกนัและมีหนว่ยลงทนุไม่เพียงพอตอ่การจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรร
หนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูใ่หผู้ส้ ั่งซือ้ที่สั่งซือ้พรอ้มกนันัน้ตามสดัสว่นจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผูส้ ั่งซือ้แตล่ะรายสั่งซือ้เขา้มา (Pro Rata) 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้  
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ในกรณีที่บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการจดัสรรหน่วยลงทนุมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผูถื้อหน่วย
ลงทนุ หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จัดสรร
หนว่ยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ั่งซือ้ทราบลว่งหนา้  
ขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดัในการจดัสรรหนว่ยลงทนุ 
บรษัิทจดัการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธค าสั่งซือ้ และ/หรอืการจดัสรรหน่วยลงทนุที่จะท าใหก้ารถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือ
หน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม
และหนา้ที่ของบรษัิทจดัการ 
 
6.2.10 การคืนเงินคา่สั่งซือ้หนว่ยลงทนุ  
ในกรณีที่ผูส้ ั่งซือ้หน่วยลงทุนและจ านวนหน่วยลงทุนที่ผูส้ ั่งซือ้รวมกันเกินจ านวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการจดทะเบียนกับ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการสั่งซือ้ก่อนไดก้่อน และหากมีการสั่งซือ้
พรอ้มกนั และมีหน่วยลงทนุไมเ่พียงพอต่อการจดัสรร บรษัิทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุที่เหลอือยูใ่หผู้ส้ ั่งซือ้ที่สั่งซือ้
พรอ้มกนันัน้ตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุที่ผูส้ ั่งซือ้แต่ละรายสั่งซือ้เขา้มา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
จดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางสว่นหรือทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่า
สั่งซือ้หนว่ยลงทนุท่ีไมไ่ดร้บัการจดัสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหผู้ส้ ั่งซือ้ตามวิธีการรบัเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีผูส้ ั่งซือ้ระบไุว้
ในใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหนว่ยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท่ีสั่งซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
6.2.11 เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ  
ในการช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผูส้ ั่งซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตัง้โดยบริษัท
จดัการเพื่อสั่งซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุนี ้ผูส้ ั่งซือ้หนว่ยลงทนุจะตอ้งช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินจนเต็มมลูคา่ จะหกักลบ
ลบหนีก้บับรษัิทจดัการไมไ่ด ้ 
 
การสั่งซือ้หนว่ยลงทนุจะสมบรูณต์อ่เมื่อบรษัิทจดัการไดร้บัเงินคา่สั่งซือ้หนว่ยลงทนุครบถว้นและไดท้ ารายการขายหนว่ยลงทนุ
แลว้ เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ และผูส้ ั่งซือ้จะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งซือ้หนว่ยลงทนุได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาต
จากบรษัิทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 
สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ ั่งซือ้หน่วย
ลงทุน ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้ตามค าสั่งซือ้
หนว่ยลงทนุ ในกรณีที่บรษัิทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่การสั่งซือ้ในกรณีดงักลา่วมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุ หรือ
ตอ่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ หรอืตอ่ช่ือเสยีง หรอืตอ่ความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษัิทจดัการ  
 
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มวิธีการใหบ้ริการการซือ้ขายหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือเ ป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
ทัง้นี ้บรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้ โดยการประกาศในหนงัสอืพิมพร์ายวนั  
 
6.3. การสั่งซือ้หนว่ยลงทนุ :  
ผูถื้อหนว่ยลงทนุ ตอ้งแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 0 วนัท าการ  
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7. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทางการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : -  
 
7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเตมิ :  
 
7.3. วิธีการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  
- แบบดลุยพินิจของผูล้งทนุ 
 
7.4. รายละเอยีดวธีิการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิม่เตมิ :  
บรษัิทจดัการจะเปิดรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจดัการจะสง่หนงัสอืแจง้วนัเปิดรบัค าสั่งซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุ และวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุรอบแรกใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบ ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีจดทะเบียน
กองทนุ และในรอบต่อๆไป บรษัิทจดัการจะสง่หนงัสอืแจง้ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้ ก่อนวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ
แตล่ะรอบเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 10 วนัท าการ 
 
ส าหรบัการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุทางโทรศพัทแ์ละทางอินเทอรเ์นต ท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงั
วนัเปิดรบัค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุในรอบใด บรษัิทจดัการจะถือว่าเป็นค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุส าหรบัวนัท าการซือ้ขายใน
รอบถดัไป โดยบรษัิทจดัการจะท าการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามราคารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึง่ค  านวณ
ตามหัวขอ้ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยส์ินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง”  
 
7.4.1 การรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุเมื่อผูถื้อหนว่ยลงทนุสั่งขายคืนดว้ยตนเอง  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองไดท้ี่บริษัทจดัการหรอืผู้สนบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน ทกุวนัท าการ 
ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ โดยกรอกใบค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ ระบรุายละเอียดใหค้รบถว้นและยื่นต่อบรษัิทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุ
การขายหรือรบัซือ้คืนภายในวนัเปิดรบัค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แต่เวลาเปิดท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คืน ถึงเวลา 15.30 น.  
 
ทัง้นี ้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัที ในกรณีที่มีผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งขายคืนหน่วย
ลงทนุเป็นมลูคา่ตัง้แต ่10 ลา้นบาทขึน้ไป 
 
7.4.2 วิธีการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุทางโทรสาร 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูถื้อหน่วยลงทุนพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง
ใหแ้ก่บริษัทจดัการโดยทางโทรสารได ้ภายในวนัเปิดรบัค าสั่งซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ตัง้แต่เวลาเปิดท าการของบริษัทจดัการหรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน ถึงเวลา 15.30 น. โดยผูถื้อหน่วยลงทนุตกลงสง่ตน้ฉบบัเอกสารทัง้หมดใหแ้ก่บริษัทจดัการ
ภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีมีการสง่ค าสั่งขายคืนทางโทรสาร  
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กรณีมีเหตมุีเหตขุดัขอ้งทางอิเล็กทรอนิกส ์จนเป็นเหตใุหบ้รษัิทจดัการไมไ่ดร้บัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่ว ใหถื้อวา่ยงัไม่
มีการสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุทางโทรสาร 
 
หากปรากฏวา่ขอ้มลูตามโทรสารกบัเอกสารตน้ฉบบัไมต่รงกนัหรอืบรษัิทจดัการไมไ่ดร้บัเอกสารตน้ฉบบั และไดด้  าเนินการตาม
โทรสารแลว้ บรษัิทจะถือวา่ผูถื้อหนว่ยลงทนุเห็นชอบใหบ้รษัิทจดัการด าเนินการตามโทรสารนัน้แลว้  
7.4.3 วิธีการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นบรกิารซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางโทรศพัท ์
บริษัทจดัการอาจรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุผา่นบริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางโทรศพัท ์โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีบรษัิทจดัการก าหนด ซึง่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 
 
บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย 1 ฉบบัและแจง้ใหส้  านกังาน ก.ล.ต. 
ทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนจะเริม่รบัค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุทางโทรศพัท ์
 
7.4.4 วิธีการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุทางอินเทอรเ์น็ต (Internet) 
บริษัทจดัการอาจรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุทางอินเทอรเ์น็ต โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการที่บรษัิทจดัการ
ก าหนด ซึง่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 
 
บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบโดยประกาศหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย 1 ฉบบัและแจง้ใหส้  านกังาน ก.ล.ต. 
ทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนจะเริม่รบัค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุทางอินเทอรเ์น็ต 
 
7.4.5 วิธีการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นใด 
บรษัิทจดัการอาจรบัค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นบรกิารธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นใดได ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข 
และวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูถื้อหนว่ยลงทนุแลว้  
 
เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนตกลงใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส ์บริษัทจัดการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนยอมรบัและ
ผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และ/หรอืที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต ซึง่รวมถึงการยอมรบั
ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากความขดัขอ้งของระบบ 
 
บรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ก่อนการเริ่มใชบ้ริการ โดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและ/
หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน (ถา้มี) 
 
7.4.6 เง่ือนไขในการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
บรษัิทจดัการจะเปิดรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจดัการจะสง่หนงัสอืแจง้วนัเปิดรบัค าสั่งซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุ และวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุรอบแรกใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบ ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีจดทะเบียน
กองทนุ และในรอบต่อๆไป บรษัิทจดัการจะสง่หนงัสอืแจง้ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้ ก่อนวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ
แตล่ะรอบเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 10 วนัท าการ 
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การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน ไดร้บัค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทนุจากผูถื้อหนว่ยลงทนุ และไดท้ ารายการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุแลว้  
 
ผูส้ั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสั่งขายคืนได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัท
จดัการอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการตามขอ้ "การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ"  
อนึ่ง ในกรณีที่บญัชีของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบญัชี และบญัชีนัน้ไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นเวลานาน
ติดตอ่กนัเกิน 1 ปี บรษัิทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปิดบญัชี ดงักลา่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้  
 
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มวิธีการใหบ้ริการการซือ้ขายหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
ทัง้นี ้บรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้ โดยการประกาศในหนงัสอืพิมพร์ายวนั 
 
7.4.7 การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ ั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ  
ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ "การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ" หรอื "การไมข่ายหรอืไมร่ับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ" หรอื "การหยดุรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ" บรษัิทจดัการจะจดัสรรเงิน
ใหแ้ก่ผูส้ ั่งขายคืน โดยค านวณราคารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท่ีบรษัิทจดัการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
 
ในกรณีที่ผูส้ ั่งขายคืนเป็นจ านวนหนว่ยลงทนุ บรษัิทจดัการจะค านวณจ านวนเงินท่ีสั่งขายคืนโดย คณูจ านวนหน่วยลงทนุดว้ย 
ราคารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คืนนัน้  
 
ในกรณีที่ผูส้ ั่งขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีสั่งขายคืนดว้ย ราคารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่
ค  านวณได ้ณ วนัท าการรบัซือ้คืนนัน้ ทัง้นี ้จ านวนหน่วยลงทุนที่ค  านวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยม
ต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
 
การขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณต์อ่เมื่อบรษัิทจดัการ หรอืนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้วา่ผูส้ ั่งขายคืนมีจ านวนหนว่ยลงทนุ 
ตามทะเบียนผูถื้อหนว่ยลงทนุเพียงพอกบัจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีสั่งขายคืน  
 
ในกรณีที่จ  านวนหน่วยลงทุนที่ผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดที่ผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ าที่ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผูถื้อหนว่ยลงทนุ  
 
บรษัิทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้กผู่ส้ ั่งขายคืนตามการสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีสมบรูณ ์ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้ เทา่ที่บรษัิท
จดัการสามารถรบัซือ้คืนไดจ้ากจ านวนเงินสดของกองทนุ  
 
บริษัทจัดการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่รบัซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวนัท าการถัดจากวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุจ านวนนัน้  
 
7.4.8 การช าระเงินคา่รบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
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บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูข้ายคืนหนว่ยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ท  า
การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในการช าระเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ บรษัิทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ ผู้
ถือหนว่ยลงทนุตามวิธีการท่ีผูถื้อหนว่ยลงทนุระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบญัชี ผูถื้อหนว่ยลงทนุ หรอืใบค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คืน :  บริษัทจดัการจะรบัเปิดรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นรอบระยะเวลา โดยจะมีหนงัสือแจง้
ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้เป็นรอบๆ  
 
7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คืน :  
7.7. การขายคืนหนว่ยลงทนุ : ผูถื้อหนว่ยลงทนุ ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 0 วนั  
 
7.8. รายละเอยีดการขายคืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  
ผูถื้อหนว่ยลงทนุจะตอ้งสง่ค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ ภายในวนัเปิดรบัค าสั่งซือ้ขายหนว่ยลงทนุแตล่ะรอบ 
 
7.9. รายละเอยีดเพิม่เติม :  
 
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ : -  
 
8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิม่เติม :  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทุนเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย์ 9 กับกองทนุเปิดอื่นที่
บรษัิทจดัการก าหนดใหส้ามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได ้ 
 
การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดงักล่าวหมายถึง การขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุหนึ่ง (กองทนุตน้ทาง) เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของ
อีกกองทนุหนึ่ง (กองทนุปลายทาง) โดยบรษัิทจดัการจะด าเนินการน าเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุจาก กองทนุตน้ทาง ซึง่ไดห้กั
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เพื่อไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทาง ในกรณีที่กองทนุตน้ทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การค านวณหน่วยลงทุนที่จะขายคืนจาก
กองทนุตน้ทาง จะใชเ้กณฑก์ารค านวณโดยระบบ “เขา้ก่อน ออกก่อน (FIFO)”  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรบัค าสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราวหรือถาวรในกรณีที่บริษัทจดัการเห็น
วา่ การรบัค าสั่งดงักลา่วไม่เป็นประโยชนส์งูสดุหรืออาจมีผลกระทบในทางลบตอ่กองทนุ และ/หรอืผูถื้อหนว่ยลงทนุ โดยบรษัิท
จดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั โดยติดประกาศดงักลา่วไวท้ี่บรษัิทจดัการ ส านกังานและสาขา
ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน  
 
8.2.1 วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไดท้ี่บรษัิทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนได ้ตามก าหนดเวลา
การรบัค าสั่งซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ที่ก าหนดไวใ้นขอ้5 ขอ้6 และขอ้7 
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8.2.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
บรษัิทจดัการจะไมค่ิดคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
 
8.2.3 ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
(1) ในกรณีที่เป็นกองทุนตน้ทาง ใหใ้ชร้าคารบัซือ้คืนที่ค  านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการ
ค านวณจ านวนเงินท่ีจะสบัเปลีย่น  
(2) ในกรณีที่เป็นกองทุนปลายทาง ใหใ้ช้ราคาขายที่ค  านวณไดเ้มื่อสิน้วันท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณจ านวนหนว่ยที่ผูถื้อหนว่ยลงทนุจะไดร้บั  
8.2.4 วิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
(1) ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทุนตน้ทาง ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสั่ง
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ระบเุป็นจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะสบัเปลีย่น  
(2) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุตน้ทางระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะสบัเปลีย่นมากกว่าจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่น
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคท์ี่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  
(3) ในกรณีที่กองทุนนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัการยกเวน้ขอ้จ ากัดจ านวนเงินขัน้ต ่าในการซือ้หน่วย
ลงทนุตามที่ระบใุนหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  
(4) บริษัทจดัการจะแจง้ใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการตรวจสอบรายการทัง้หมดกับทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ และหาก
ถูกตอ้งก็จะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของ
กองทนุปลายทางเท่ากบัจ านวนหน่วยลงทนุที่ค  านวณไดต้ามหลกัเกณฑท์ี่ระบไุวใ้นหวัขอ้ 8.2.3 ราคาขายและราคารบัซือ้คืน
กรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัสง่หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการ 
นบัตัง้แตว่นัท่ีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
(6) บรษัิทจดัการอาจไมด่  าเนินการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสั่งสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีไดร้บัไวแ้ลว้หรืออาจหยดุรบัค าสั่ง
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่บรษัิทจดัการอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามหวัขอ้การไม่
ขายหรอืไมร่บัซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ  
(7) ผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีไดย้ื่นค าสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุแลว้จะไมส่ามารถเพิกถอนค าสั่งดงักลา่วได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนมุตัิจาก
บรษัิทจดัการก่อนเทา่นัน้  
(8) สทิธิของผูถื้อหนว่ยลงทนุในการขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุตน้ทางและสิทธิของผูถื้อหนว่ยลงทนุในการซือ้หนว่ยลงทนุ
ของกองทนุปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ไดม้ีการบนัทึกขอ้มลูการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของผูถื้อหนว่ยลงทนุลงในระบบของ
นายทะเบียนแลว้เทา่นัน้  
 
9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย ์หรือทรัพยส์ินอื่นแทนเงนิ :  
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินและจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุ
เป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นแทนเงิน โดยขัน้ตอนที่ก าหนดดงักลา่วตอ้งสามารถปฏิบตัิไดจ้ริง และเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมทกุราย 
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10. การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
บรษัิทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุที่มีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด
ไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตดุงัต่อไปนี ้โดยไดร้ับ
ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล หรอื  
(ข) มีเหตทุี่ท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที่ลงทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุังกลา่วอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบรษัิทจดัการกองทนุรวม  
(2) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบวา่ราคารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูใน
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูตอ้งนัน้ตา่งจากราคารบัซือ้
คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูตอ้ง  
(3) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งและผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูตอ้งนัน้ตา่งจากราคารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคิด
เป็นอตัราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูตอ้ง  
การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามขอ้ (1) (2)หรอื (3) บรษัิทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 
(1) เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนไดไ้ม่เกินสิบวนัท าการนบัแตว่นัที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บั
การผอ่นผนัจากส านกังาน  
(2) แจ้งผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถื้อหนว่ยลงทนุรายอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเรือ่งดงักลา่วดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
(3) แจง้การเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทัง้จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บัความ
เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชนต์ามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชนต์ามขอ้ (2) ต่อส านกังานโดยพลนั 
ทัง้นี ้บรษัิทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ าเนินการแทนก็ได ้ 
(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ใหบ้ริษัท
จัดการกองทุนรวมรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนนั้น โดยตอ้งช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดับวนัที่ส่งค าสั่งขายคืน
ก่อนหลงั  
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คนืไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  
1. บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตามค าสั่ งที่รบัไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือ
ค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุได ้เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว ้ซึง่ไมเ่กินกรณีดงัตอ่ไปนี  ้ 
(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ  
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี ้โดยไดร้บัความ
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล  
(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  
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(ค) มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยลงทนุ  
ทัง้นี ้การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือการหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุตาม 
(ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระท าไดไ้มเ่กินหนึง่วนัท าการ เวน้แตจ่ะไดร้บัการผอ่นผนัจากส านักงาน  
(3) กองทนุรวมไดล้งทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณด์งัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่
กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั  
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ ทัง้นี ้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม
ลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์หง่นัน้เกินกวา่รอ้ยละสบิของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุรวม  
(ข) มีเหตกุารณท์ี่ท  าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรอืรบัโอนเงินจากตา่งประเทศไดต้ามปกติ หรอื  
(ค) มีเหตทุี่ท  าใหก้องทนุรวมไมไ่ดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินท่ีลงทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักลา่วอยู่
เหนือการควบคมุของบรษัิทจดัการกองทนุรวม และผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้  
(4) เป็นการไมข่ายหนว่ยลงทนุตามค าสั่งซือ้หนว่ยลงทนุท่ีรบัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรบัค าสั่งซือ้หนว่ยลงทนุ แก่ผูล้งทนุเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) บรษัิทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี  ้ 
1. การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ  
2. การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย หรอื  
3. การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสั่งเก่ียวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิ โดยบคุคลผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้ักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าได้ใน
สาระส าคญั  
(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการด ารงเงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่น
บคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหนา่ยหลกัทรพัยท์ี่เป็นหนว่ยลงทนุ และการเป็น
ผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กิน 3 วนัท าการ 
(6) อยูร่ะหวา่งด าเนินการเพื่อเลกิกองทนุรวมตามขอ้ผกูพนั 
 
2. เมื่อปรากฏเหตตุามขอ้ 1 และบรษัิทจดัการกองทนุรวมประสงคจ์ะไมข่ายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค าสั่งซือ้
หรอืค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ ใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) แจง้ผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีค  าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหนว่ยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดย
พลนั และหากเป็นเหตุตาม ขอ้ 1(1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรายอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการ
หยดุรบัค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดง
เหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ใหส้  านกังานทราบโดยพลนั  
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทนุรวมไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามขอ้ 1(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวนัท าการใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมด าเนินการดงัต่อไปนี ้ก่อนการเปิดรบัค าสั่งซือ้หรือ
ค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ  
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(ก) รายงานการเปิดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการ
สดุทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้  านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ  
(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุที่มีค  าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถื้อหนว่ยลงทนุรายอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุดว้ย
วิธีการใด ๆ โดยพลนั  
 
3. บรษัิทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัมาแลว้หรอืหยดุรบัค าสั่งซือ้
หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุที่ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของ
ราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา ทัง้นี ้บรษัิทจดัการจะแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีค  าสั่งซือ้หรอืค าสั่งสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการหยดุ
ขายหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถื้อหนว่ยลงทนุรายอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการหยดุรบัค าสั่งซือ้หนว่ยลงทนุดว้ย
วิธีการใด ๆ โดยพลนั  
 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  
เพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยดุ
รบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่
รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุด
รบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรอืค าสั่งสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได  ้
 
13. เงือ่นไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  
บรษัิทจดัการสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุที่จะท าใหก้ารถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือ
หน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจัดการ  เว้นแต่เป็นกรณียกเว้นตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบรษัิทจดัการ 
 
14. การจ่ายเงนิปันผล :  
 
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมจ่่าย  
 
14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  
 
14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ :  
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
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15.1. คา่ธรรมเนยีมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยที่ประมาณการไดท้ี่เรยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  
 
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 2.8890 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิถวัเฉลีย่  
รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแลว้  
 
15.2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยที่เรยีกเก็บจากกองทนุรวม :  
 
15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 1.0700 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมด  
รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
หกัดว้ยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีค านวณ *  
 
15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.0749 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมด  
รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
หกัดว้ยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีค านวณ *  
 
15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.5350 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมด  
รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
หกัดว้ยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีค านวณ *  
 
15.2.4. คา่ธรรมเนยีมที่ปรกึษาการลงทนุ : ไมม่ี  
 
15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจดัจ าหนา่ย : ไมม่ี  
 
15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอื่น ๆ :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ1.2091ตอ่ปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมด  
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รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
(1) คา่ใชจ้่ายเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการเสนอขายครัง้แรกจะจ่ายตามจ านวนที่จ่ายจรงิ โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของ
กองทนุเฉลีย่เทา่กนัทกุวนั เป็นเวลาไมเ่กิน 5 ปี ไดแ้ก่  
(ก) ค่าใชจ้่ายในการจดัท าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัอบรมเผยแพรค่วามรู ้ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด การสง่เสรมิการขาย
ตลอดจนการสมัมนาแนะน ากองทนุ ตามที่จ่ายจรงิ แตไ่มเ่กินรอ้ยละ 0.50 ของจ านวนเงินทนุของโครงการ  
(ข) ค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งในการจัดตัง้กองทุน และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ก.ล.ต.  
(2) ค่าใชจ้่ายเพื่อการด าเนินงานของกองทนุที่เรียกเก็บตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยบรษัิทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จ านวน
หรอืทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาการใชง้านของคา่ใชจ้่ายนัน้ ไดแ้ก่  
(ก) ค่าใชจ้่ายในการจดัท าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัอบรมเผยแพรค่วามรู ้ค่าใชจ้่ายดา้น
การตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสมัมนาแนะน ากองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ  
(ข) ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ค่าที่ปรกึษากฎหมาย ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามค าสั่ง หรือตามกฎหมาย 
หรอืประกาศของสมาคม  
(ค) ค่าจดัท า จดัพิมพแ์ละจดัสง่ใบแจง้ผลการจดัสรรหน่วยลงทนุ ค่าใชจ้่ายในการจดัท าและจดัพิมพ ์ใบค าขอเปิดบญัชี ผูถื้อ
หนว่ยลงทนุ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง คา่จดัท าจดัพิมพ ์และจดัสง่หนงัสอืบอก
กลา่วรายงานตา่ง ๆ สาสน์ถึงผูถื้อหนว่ยลงทนุ  
(ง) ค่าจดัท า จดัพิมพ ์และจดัสง่เอกสารท่ีเก่ียวกบัการแกไ้ขเปลีย่นแปลงโครงการ ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์
การจดัประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุ การขอมติผูถื้อหนว่ยลงทนุ คา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(จ) คา่จดัท า คา่พิมพแ์ละจดัสง่หนงัสอืชีช้วนและรายงานประจ าปีถึงผูถื้อหนว่ยลงทนุ  
(ฉ) คา่แปลเอกสารที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ  
(ช) คา่เอกสารทะเบียนผูถื้อหนว่ยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ  
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชนท์ี่ฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจัดการปฏิบัติหนา้ที่หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนหรือเมื่อไดร้บัค าสั่งจากส านกังานคณะกรรมกา ร 
ก.ล.ต. คา่ใชจ้่ายดา้นกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธิของกองทนุ คา่ใชจ้่ายในการติดตามหนีข้องกองทนุ  
(ฌ) คา่ใชจ้่ายในการรบัช าระหนีเ้ป็นทรพัยส์นิอื่นแทนการช าระหนีด้ว้ยเงินสดตามตราสารแหง่หนี  ้ 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใชจ้่ายในดา้นนิติกรรม ค่าประเมินราคา  ค่าจดจ านอง ค่าปลดจ านอง ค่า
จัดพิมพเ์อกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรบัช าระหนีเ้ป็น
ทรพัยส์นิอื่นแทนการช าระหนีด้ว้ยเงินสดตามตราสารแหง่หนี ้คา่ใชจ้่ายดา้นภาษี คา่ท าประกนัภยัดแูล และเก็บรกัษาตลอดจน 
คา่ใชจ้่ายในการจ าหนา่ยจ่ายโอนทรพัยส์นิดงักลา่ว  
(ญ) คา่ใชจ้่ายในการรบัช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ คา่ใชจ้่ายในการช าระเงินคา่รบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนงัสือพิมพ ์ค่า
ไปรษณียากรส าหรบัหนังสือโตต้อบกับผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารโต้ตอบโดยวิธีอื่นที่มิใช่ทาง
ไปรษณีย ์ 
(ฏ) คา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ในการช าระบญัชีและเลกิกองทนุ  
(ฐ) คา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรอืการด าเนินคดีเพื่อการรบัช าระหนีใ้ด ของกองทนุรวม  



 
กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์9  48 

การคิดคา่ใชจ้่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชี และผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
แหง่ประเทศไทย  
(3) ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวกับการซือ้หลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซือ้หลักทรพัย์เมื่อมีการซือ้หลักทรพัย์และ
คา่ธรรมเนียมที่เก่ียวกบัการขายหลกัทรพัยจ์ะถกูหกัจากคา่ขายหลกัทรพัยเ์มื่อมีการขายหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่  
(ก) คา่อากรแสตมป์  
(ข) คา่ธรรมเนียมหรอืคา่นายหนา้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 
(ค) คา่ใชจ้่ายอื่น ๆ (ถา้มี)  
(4) คา่ใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศ เช่น คา่ธรรมเนียมการท ารายการซือ้ ขาย รบัมอบ สง่มอบทรพัยส์นิใน
ต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที่เก่ียวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายตาม
ขอ้ก าหนด หรือกฎหมายของประเทศที่กองทนุไปลงทนุ ตลอดจนค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการติดต่อประสานงานกบัผูจ้ดัการ
กองทนุในตา่งประเทศ เช่น คา่โทรศพัทท์างไกล คา่โทรสารทางไกล เป็นตน้ (ถา้มี) ตามที่จ่ายจรงิ  
(5) ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการเก็บรกัษาทรพัยส์ินในต่างประเทศ (ถา้มี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี” 
ตามที่จ่ายจรงิ โดยจะไมเ่กินรอ้ยละ 0.15 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ  
(6) คา่ใชจ้่ายในการประกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ หรอือตัราดอกเบีย้ (ถา้มี) ตามที่จ่ายจรงิ  
(7) ใชจ้่ายที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา (Failed Trade)  
(8) ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง กบัการจดัการกองทนุซึง่มิไดร้ะบไุวใ้นขอ้ 15.2 (ถา้มี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุตาม
จ านวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทั้งนี ้การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุโดยบรษัิทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบสว่นท่ีเกินกวา่อตัราที่ก าหนด  
 
ในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายตามขอ้ (8) บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนงัสือชีช้วนฉบบัขอ้มูลส าคญัที่ ผู้
ลงทนุควรทราบและในรายงานประจ าปี ซึง่บรษัิทจดัการ จดัท าเมื่อสิน้รอบระยะเวลาบญัชีแตล่ะปี  
 
ค่าใชจ้่ายตามขอ้ (1) และขอ้ (2) จะถกูเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใชจ้่าย ปรากฎในรายการค่าใชจ้่าย การด าเนินงานในงบ
ก าไรขาดทนุ ของกองทนุซึง่เป็นสว่นหนึง่ของรายงานประจ าปี  
 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทัง้หมดของกองทนุเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี) 
 
อยา่งไรก็ตาม หากมีการเปลีย่นแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั บรษัิทจดัการ
ขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงการรบัรูภ้าษีตา่ง ๆ ดงักลา่วโดยถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหนว่ยลงทนุแลว้  
 
อนึง่ ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ดงักลา่ว เมื่อค านวณรวมกบัคา่ธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจรงิจากกองทนุรวมตามขอ้ 15.2.1-
15.2.5 จะไมเ่กินคา่ธรรมเนียมรวม 
 
15.3. คา่ธรรมเนยีมที่เรยีกเก็บจากผูส้ ั่งซือ้หรอืผูถื้อหนว่ยลงทนุ :  
 
15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) : ไมม่ี  
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15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee) : ไมม่ี  
 
15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ (Switching In) :ไมม่ี  
 
15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (Switching Out) :ไมม่ี  
 
15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ยลงทนุ : มี  
ตามที่นายทะเบียนเรยีกเก็บ  
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
ในอตัรา 50 บาท ตอ่รายการ โดยผูโ้อนจะถกูเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วในวนัท่ียื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  
 
15.3.5. คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : มี  
ฉบบัละ 50.00 บาท 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทัง้นีภ้ายใตเ้ง่ือนไขขอ้  14.2 ส่วนขอ้ผูกผัน หรือขอใหอ้อก
เอกสารแสดงสทิธิแทนฉบบัเดิมที่สญูหาย  
 
15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองทีก่  าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ี  
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอื่น ๆ : มี  
ตามทีจ่่ายจรงิ  
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
1. คา่ธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุตามอตัราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนด (ถา้ม)ี 
2. คา่ธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุหรอืการโอนเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุหรอืคา่ธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีผู้
ซือ้หนว่ยลงทนุ ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนด (ถา้มี) 
บริษัทจดัการอาจเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายอื่นๆจากผูถื้อหนว่ยลงทนุที่ขอใหบ้ริษัทจดัการ หรอืนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ท่ีบริษัทจดัการด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทกุราย เช่น ค่าใชจ้่ายในการจด
แจ้งจ าน ากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการ
ด าเนินการใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษ ในอตัราไมเ่กิน 75 บาท ตอ่ 1 รายการ 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ้่ายทัง้หมดที่เรยีกเก็บจากผูส้ ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อื่นใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี)  
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อยา่งไรก็ตาม หากมีการเปลีย่นแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั บรษัิทจดัการ
ขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงการรบัรูภ้าษีตา่งๆ ดงักลา่วโดยถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหนว่ยลงทนุแลว้  
 
15.4. วิธีการค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  
* บริษัทจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที่มีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี ้สินทั้งห มด เว้นแต่
คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีค านวณ นัน้เป็น
ฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะบวกดว้ยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน
ท านองเดียวกนั (ถา้มี) และบรษัิทจดัการจะเรยีกเก็บเป็นรายเดือน  
 
ทัง้นี ้การตดัค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผูส้อบบัญชีรบั
อนญุาตแหง่ประเทศไทยและหากมีการเปลีย่นแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั 
บรษัิทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงการรบัรูภ้าษีตา่ง ๆ ดงักลา่วโดยถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหนว่ยลงทนุแลว้  
 
15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่าย :  
บรษัิทจดัการสงวนสิทธิที่จะเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายโดยไมถื่อวา่เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ โดยบรษัิทจะ
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
1. กรณีที่บรษัิทจดัการมีความประสงคจ์ะลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายตามที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงการและไดด้  าเนินการดงักลา่ว
แลว้ ใหบ้รษัิทจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วใหผู้ล้งทนุทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีการลดค่าธรรมเนียม
หรอืคา่ใชจ้่ายดงักลา่ว  ทัง้นี ้การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท าโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัท าใหม้ั่นใจไดว้่าผูล้งทนุไดร้บัทราบขอ้มลู
ดงักลา่ว เช่น เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ หรอื ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทกุแหง่ของบรษัิทจดัการ 
และผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถา้มี) เป็นตน้ 
การลดคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถื้อวา่ส านกังานใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
ในเรือ่งดงักลา่วเมื่อบรษัิทจดัการไดด้  าเนินการตามวรรคหนึง่แลว้ 
2. กรณีที่บริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ตามที่ระบไุวใ้นโครงการ บริษัทจดัการ
ตอ้งค านงึถึงความสมเหตสุมผลกบัสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วให้
ผูล้งทนุทราบลว่งหนา้อย่างทั่วถึงดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัท าใหม้ั่นใจได้วา่ผูล้งทนุไดร้บัทราบขอ้มลูดงักลา่ว โดยอย่างนอ้ย
ตอ้งจัดใหม้ีการเผยแพรข่อ้มูลไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัท
จดัการ และผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถา้มี)  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี  ้
(1)  ในกรณีที่การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ่มขึน้ไมเ่กินกวา่อตัราขัน้สงูของคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดิมตามที่
ระบไุวใ้นโครงการ ใหบ้ริษัทจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ่มขึน้ 
(2) ในกรณีที่การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ่มขึน้เกินกวา่อตัราขัน้สงูของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเดมิตามที่ระบุ
ไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแลว้วา่บรษัิทจดัการสามารถกระท าการดงักลา่วได ้ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนบัแตว่นัที่
บรษัิทจดัการประสงคจ์ะขึน้คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายดงักลา่ว ใหบ้รษัิทจดัการด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งันี  ้
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(ก)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ไม่เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว ใหบ้ริษัท
จัดการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่
เพิ่มขึน้ดงักลา่ว 
(ข)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักลา่ว บริษัทจดัการ
ตอ้งไดร้บัมติพิเศษ 
ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึง่ มิใหน้ ามาใชก้บักรณีที่บรษัิทจดัการไดร้บัมติพิเศษ 
 
ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามขอ้ 1 วรรคสอง หรือขอ้ 2 (2) บริษัทจดัการจะแจง้ใหส้  านกังานทราบ
ภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลง 
 
15.6. หมายเหต ุ:  
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธีิการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  
 
16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทนุ : ในประเทศ  
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  
1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม ภายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์เป็นเกณฑใ์นการค านวณ
ทรพัยส์นิสทุธิสว่นท่ีลงทนุในตา่งประเทศ  
2. บริษัทจัดการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมเปิด ตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้
(2.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุอยา่งนอ้ยในวนัดงันี ้
(ก) ค านวณทกุสิน้วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ และประกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
(ข) ค านวณทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 
(ค) ค านวณทกุสิน้วนัท าการสดุทา้ยของแตล่ะเดือน และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 
(ง) ค านวณทุกสิน้วนัที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเช่ือได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมี
นยัส าคญั และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 
(2.2) ค านวณและประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุอยา่งนอ้ยในวนัดงันี ้
(ก) ค านวณทกุสิน้วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ และประกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
(ข) ค านวณทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงักลา่วเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคา และ
ประกาศภายในวนัท าการถดัไป  
การประกาศมลูคา่และราคาตามขอ้ 2 ใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้
(1) ใชต้วัเลขทศนิยมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
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(2) ด าเนินการดว้ยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดงักลา่วในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนงัสือพิมพ ์
หรอืการประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้ และภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทนุได ้และ  
(3) จดัใหม้ีขอ้มลูดงักลา่วไว ้ณ ท่ีท าการทกุแหง่ของบรษัิทจดัการกองทนุรวม และสถานท่ีทกุแหง่ที่ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ เวน้แต่ในกรณีของกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการกองทนุรวม
จะจดัใหม้ีขอ้มลูดงักลา่วดว้ยหรอืไมก็่ได ้ 
 
ในกรณีที่มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศก าหนด  
 
3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือจ านวนหนว่ย
ลงทนุของกองทนุรวมเปิด บรษัิทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลกั
สากล  
(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรบั
มลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ สว่นมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช ้
ในการค านวณราคารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
(3.3) ประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุตามที่ค  านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหนง่ โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ค  านวณไดใ้น (3.2)  
(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะ ใช ้
ผลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหนง่ โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
ในกรณีที่มีผลประโยชนเ์กิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชนน์ัน้รวมเขา้เป็นทรพัยส์ิน
ของกองทนุรวมเปิด  
 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและ/หรือราคารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุภายใน 1 วนัท าการ
ถดัไป  
 
16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ :  
ในเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการท่ี www.assetfund.co.th 
บรษัิทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะประกาศ โดยช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหนว่ยลงทนุแลว้ 
และบรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  
 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  
1.ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูตอ้งตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูตอ้งนอ้ยกวา่หนึง่สตางค ์หรอืตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุ
ที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูตอ้ง บรษัิทจดัการจะจดัท าและสง่รายงานให้
ผูด้แูลผลประโยชนท์ราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง และจดัใหม้ีส  าเนา
รายงานดงักลา่วไว ้ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการเพื่อใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงาน
ดงักลา่วจะมีรายการอยา่งนอ้ย ดงัตอ่ไปนี ้

http://www.assetfund.co.th/
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(1) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูตอ้ง 
(2) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูตอ้ง 
(3) สาเหตทุี่ท  าใหร้าคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทัง้นี ้เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือ
ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง 
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งท าใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการค านวณราคาหน่วย
ลงทนุครัง้ตอ่ไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นตน้ บริษัทจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งนบัแตว่นัที่
บรษัิทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้งดว้ย 
 
2.ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูตอ้งตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตั้งแตร่อ้ย
ละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลงันบัแตว่นัที่พบราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูตอ้งจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และด าเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งต่างจากราคา
หนว่ยลงทนุท่ีถกูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูตอ้ง 
(1) จัดท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่พบว่าราคา
หนว่ยลงทนุนัน้ไมถ่กูตอ้ง และสง่รายงานดงักลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในวันท าการถดัจากวนัท่ีค านวณราคาหนว่ยลงทนุ
เสร็จสิน้ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชนร์บัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บริษัทจดัการสง่รายงานให้
ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี  ้
(ก) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูตอ้ง 
(ข) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูตอ้ง 
(ค) สาเหตทุี่ท  าใหร้าคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 
(ง) การด าเนินการของบรษัิทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีส  าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที่ท าการของบรษัิทจดัการ เพื่อใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได ้
(2) แกไ้ขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูตอ้งใหเ้ป็นราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกุตอ้งภายในวนัท่ีผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงาน
การแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ด าเนินการโดยวิธีใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถรบัทราบช่ือกองทุนรวมที่มีการแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุ และ วนั เดือน ปี ท่ีมี
การแกไ้ขหนว่ยลงทนุภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว 
(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคืนหน่วยลงทนุที่ไดซ้ือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว 
(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และสง่รายงานดงักลา่ว พรอ้มทัง้ส  าเนารายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนบั
แต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีที่
ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้งมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได ้บรษัิทจดัการจะไม่สง่รายงานมาตรการปอ้งกนั
ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่ส าเนาเอกสารที่ผูดู้แลผลประโยชนร์บัรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมี
สาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุไดแ้ทน 
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3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูตอ้งต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูตอ้ง (understate) บรษัิทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูคา่เท่ากบั
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งหากปรากฏว่าผูซ้ือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลอือยู ่หรอืมีหนว่ยลงทนุเหลืออยู่นอ้ยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุท่ีจะตอ้งลด บรษัิทจดัการจะจ่ายเงินของบรษัิทจดัการเองเป็น
จ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทนุเปิด เวน้แต่การที่ราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูตอ้งมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ 
ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ์ือ้ขาย
หลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 
(ข) กรณีที่เป็นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมี
มลูค่าเทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวน
เท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหนว่ยลงทนุ แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุ
เหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วย
ลงทนุ 
(2) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง (overstate) บรษัิทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูคา่เท่ากบั
สว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากับสว่น
ตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หนว่ยลงทนุ 
(ข) กรณีที่เป็นการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผูข้ายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูค่า
เท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถูกตอ้งหากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วย
ลงทนุเหลอือยู่ หรอืมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่จะตอ้งลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการ
เองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริ ษัทจดัการเอง
เป็นจ านวนเทา่กบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู ่แลว้แตก่รณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทนุเปิด เวน้แตก่ารท่ีราคาหนว่ยลงทนุไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 
ในกรณีที่บริษัทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ่งรอ้ย
บาท บรษัิทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุ แตถ่า้บคุคลดงักลา่วไมม่ี
สถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ บริษัทจัดการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผูด้แูลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตาม 2(ก) บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบรษัิทจดัการเองแทนกองทุน
เปิดก็ได ้
 
4. บรษัิทจดัการจะรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง เช่น คา่ใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ข
ราคาตามขอ้ 2(3) ในหนงัสอืพิมพ ์คา่ออกเช็ค คา่ใชจ้่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หนว่ยลงทนุและผูข้ายคืนหนว่ย
ลงทนุ เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้งมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ 
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17. ชื่อผู้เกี่ยวขอ้ง :  
 
17.1. ช่ือบรษัิทจดัการ :  
ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุแอสเซท พลสั จ ากดั  
 
17.2. ช่ือผูด้แูลผลประโยชน ์:  
ช่ือ : กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน), ธ.  
 
17.3. ช่ือผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) : ไมม่ ี
 
17.4. ช่ือของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) :  
ช่ือ :  
 
สทิธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
 
17.5. ที่ปรกึษา :  
 
17.5.1. ช่ือที่ปรกึษาการลงทนุ :  
ช่ือ :  
 
17.5.2. ช่ือที่ปรกึษากองทนุ :  
 
17.6. ผูส้อบบญัชี :  
ช่ือ : นาย ประวิทย ์ววิรรณธนานตุร ์ 
ช่ือ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  
ช่ือ : นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต ้ 
ช่ือ : นาย อดุม ธนรูตันพ์งศ ์ 
ช่ือ : นางสาว ชตุิมา วงษศ์ราพนัธช์ยั  
รายละเอียดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัชี) :  
หรอืบคุคลอื่นท่ีไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบรษัิทจดัการจะแจงัใหส้  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
17.7. การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผูถื้อหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  
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18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : วนัที่ 31  เดือน สงิหาคม  
 
18.2. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัท่ี 31 สงิหาคม 2555  
 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
(ประมาณ 12 เดือนนบัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยส์นิเป็นกองทนุรวม โดยบรษัิทจดัการจะแจง้วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก
ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยส์นิเป็นกองทนุรวม)  
 
19. การขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน และวิธีการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจัดการ :  
19.1 บริษัทจัดการอาจขอใหส้  านักงานใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนก็ได ้ทัง้นี ้ส  านักงานอาจก าหนด
เง่ือนไขใหบ้รษัิทจดัการปฏิบตัิเพื่อประโยชนใ์นการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเห็นชอบก็ได  ้
(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขายและการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
(2) การเพิ่มชนิดหนว่ยลงทนุท่ีไมท่ าใหส้ทิธิที่ผูถื้อหนว่ยลงทนุมีอยูเ่ดิมดอ้ยลง 
(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรพัยส์นิท่ีกองทนุรวมลงทนุหรอือตัราสว่นการลงทนุท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุ  
(4) การค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ หรอืราคารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
แลว้แตก่รณี ตามที่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านกังาน 
(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 
การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งตอ้งไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและ
ความเสีย่งของกองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั หรอืเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหนว่ยลงทนุทัง้ปวง   
 
19.2 การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการตามขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษมีจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 
55 หรือไม่เกินรอ้ยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงขา้งมากหรือมติ
พิเศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทนุแต่ละชนิด มีจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 55 หรือไม่เกินรอ้ยละ 80 ใหบ้ริษัทจดัการสง่เอกสาร
หลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผูด้แูลผลประโยชน ์เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองผลการนบัมตินัน้ 
 
19.3 การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อวา่ส านกังานใหค้วามเห็นชอบแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดงักลา่ว 
(1)  การแกไ้ขเพิ่มเติมซึง่มีผลใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทัง้ปวงไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้ในกรณีดงันี ้
(ก)  การลดมลูคา่ขัน้ต ่าในการซือ้หนว่ยลงทนุ 
(ข)  การเพิ่มช่องทางในการขายและรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
(ค)  การเพิ่มจ านวนผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 
(ง)  การเพิ่มความถ่ีของการส่งค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทนุของกองทุนรวมอย่างมี
นยัส าคญั 
(จ)  การลดเวลาสง่ค าสั่งซือ้ขายหนว่ยลงทนุลว่งหนา้ก่อนมีการเปิดใหข้ายและรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
(2)  การแกไ้ขเพิ่มเติมที่ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 
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(3)  การแกไ้ขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอียดอื่นของบคุคลใหถ้กูตอ้ง 
(4)  การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน ์เมื่อไดร้บัอนญุาตจากส านกังานแลว้ 
(5)  การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายของกองทนุรวมเปิด ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไว ้
 
19.4 ในกรณีที่การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรอืวิธีการจดัการไดก้ระท าตามมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึ่งด าเนินการ
โดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส  า นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทัง้แจง้ไปยงัผูถื้อหนว่ยลงทนุทกุรายทราบโดยจะประกาศผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ ทัง้นี ้
ภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีไดม้ีมติแกไ้ข เวน้แตก่ฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนดเป็นอยา่งอื่น 
 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้
ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหนว่ยลงทนุกบับรษัิทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้น
มาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 
20. ข้อก าหนดอืน่ ๆ :  
1. ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด บรษัิทจดัการกองทนุรวมตอ้งไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบรษัิทจดัการ 
 
2. บรษัิทจดัการอาจรบัผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทนุจากบคุคลที่เป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของบคุคล
ดงักลา่วในการจดัการกองทนุได ้แตต่อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 
(1) ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิท่ีมมีลูคา่ในทางเศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ  
(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจัดการใชบ้ริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อใหก้องทุนไดร้บั
ประโยชนจ์ากบคุคลดงักลา่ว (churning)  
ในการจดัสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทนุที่อยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บรษัิทตอ้งกระท าดว้ย
ความเป็นธรรมและค านงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อาจมีไวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย  
 
3. ขอ้จ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทุนรวม เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากัดการถือหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบรษัิทจดัการ 
 
4.  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบงัคับใชว้นัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบนัการเงินที่ไม่ใช่สญัชาติอเมริกัน
นอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยู่ในบังคับตอ้งเสีย
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ภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมรกินั ผูซ้ึ่งมีถ่ินที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผูซ้ึ่ง
มีถ่ินที่อยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้ับ FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบันมีรฐับาลในหลายประเทศ
ก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะที่คลา้ยคลึงกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และ
กฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้ง”) 
กองทนุรวมและบรษัิทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูก าหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตาม
หลกัเกณฑท์ี่ FATCA ก าหนด หนา้ที่ในการตรวจสอบขอ้มูลลกูคา้เพื่อหาความสมัพันธ์ของลูกคา้กับประเทศสหรฐัอเมริกา และ
รวมถึงหนา้ที่ในการก าหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบที่ส  าคญัในสองกรณี คือ 
(1) ตอ้งถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชนห์รือเงินจากการขายทรพัยส์ินทางการเงินใน
ประเทศสหรฐัอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทุนทางออ้มใน
ทรพัยส์ินทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศ
สหรฐัอเมริกา ซึ่งจะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงินของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่
เขา้รว่มผูกพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน ผูส้นบัสนุน
การขายและรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) มีหนา้ที่ด  าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระใหก้บักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุการ
ขายและรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ที่เขา้รว่มผกูพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรอืยตุิ
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือ
ด าเนินการลงทนุไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไม่สามารถท ารายการผา่นทางผูส้นบัสนนุการขายและ
รบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุไดอ้ีกตอ่ไป  
เพื่อมิใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งและเพื่อใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์
ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งได ้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น 
ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้
(1) รอ้งขอใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง
ก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการน าส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของ
สหรฐัอเมรกิา จ านวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอื จ านวนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุหรอืเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้)ที่มีอยูใ่นบญัชี
ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรฐัทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้ง 
(2) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเก่ียวขอ้งกับ
ประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการใหข้อ้มูลตามหวัขอ้ที่ก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มูลที่เคยใหไ้วม้ีการเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึง
น าส่งหลกัฐานเพื่อยืนยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลูกคา้สถาบันการเงิน) ทัง้นี ้
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 
(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้ง  
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เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน
โดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว
รบัทราบการด าเนินการตามที่บรษัิทจดัการแจง้นีแ้ลว้ และ/หรอืไดด้  าเนินการตามขอ้ตกลงที่ไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชี   
(1)  ไมร่บัค าสั่งซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผูถื้อหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(2)  ระงบัหรือหยดุใหบ้รกิาร และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายไดเ้งินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุรายนัน้
ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 
(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทนุหรอืผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้ หาก
มีการด าเนินการที่สอดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ 
การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลีกเลีย่งมิ
ใหบ้ริษัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งอนัจะท าให้
กองทุนอาจตอ้งถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแลว้ขา้งตน้ ซึ่งในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการ
เฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง
ก าหนด)เทา่นัน้  
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่บรษัิทจดัการไดส้งวนสทิธิไวข้า้งตน้ บรษัิท
จดัการ (รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่ขอ้มลูของผูถื้อหน่วยลงทนุไป
ยงัหนว่ยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ  
 
5. บรษัิทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขาย
หนว่ยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมืองสหรฐัอเมรกิา รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสอืเดินทางของ
ประเทศสหรฐัอเมริกาหรือผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกอ ง
ทรพัยส์ินของบคุคลดงักลา่วและบริษัท หรอืหา้งหุน้สว่นซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอ
สงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรอืระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรอืการโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มส าหรบัผูล้งทนุที่
เป็นบคุคลอเมรกินั (US person) ดงัที่กลา่วมาขา้งตน้ เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
 
6 การระบภุมูิล  าเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรพัยส์  าหรบัผูถื้อหนว่ยลงทนุทกุรายที่ไมม่ีภมูิล  าเนาในประเทศไทย (ถา้มี) 
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่มีภมูิล  าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอา้งอิงที่อยู่
ของบรษัิทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล  าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีที่ตอ้งมีการวางทรพัย  ์
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามที่ประกาศก าหนด กรณีบริษัทจดัการเป็น 
บลจ. ที่ไม่มีการจัดการกองอสังหาริมทรัพย ์และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน :  
ในกรณีที่บรษัิทจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุไดต้ามที่ประกาศก าหนด บรษัิทจดัการจะด าเนนิการตามกรณีตา่งๆ ดงันี  ้
1. กรณีไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุเพื่อรองรบัความรบัผิดจากการปฏิบตัิงานได ้
(1)  ไมใ่หบ้รกิารแก่ลกูคา้รายใหม่ 
(2)  ไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่ยงัมิไดม้ีการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 
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2. กรณีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรบัความต่อเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทุนขัน้ตน้ หรือไม่สามารถกลบัมาด ารง
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรบัความรบัผิดจากการปฏิบัติงานงานได้ตามระยะเวลาที่ ก าหนดในแผนหรือแนวทาง หรือ
ระยะเวลาที่ไดร้บัการผอ่นผนั 
(1) ระงบัการประกอบธุรกิจจนกวา่จะจะกลบัมาด ารงเงินกองทนุไดแ้ละไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต.ใหส้ามารถกลบัมา
ประกอบธุรกิจไดต้ามปกติ ทัง้นี ้ผูถื้อหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุไดต้ามปกติ 
(2)  ไมใ่หบ้รกิารแก่ลกูคา้รายใหม ่รวมทัง้ไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุเพิ่มเติมผา่นทกุช่องทางการซือ้ขาย 
(3)  เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ รูห้รือควรรูว้่าไม่สามารถด ารง
เงินกองทนุได ้ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บรษัิทจดัการอาจขอใหส้  านกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการ
คดัเลือกบริษัทจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญัและตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ
จากผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทนุรวมก่อน และในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการราย
เดิมจะเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายดงักลา่ว โดยบรษัิทจดัการรายเดิมจะท าหนา้ที่บรหิารจดัการกองทนุรวม ตอ่ไปเพื่อรกัษาสทิธิ
และประโยชนเ์พื่อไม่ใหก้องทุนเสียหาย ทัง้นี ้ในช่วงที่มีการด าเนนการเพื่อเปลี่ยนใหบ้ริษัทจัดการรายใหม่เขา้บริหารแทน 
บรษัิทจดัการรายเดิมอาจจะไมข่ายหรอืรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุไดส้งูสดุไมเ่กิน 3 วนัท าการ 
 
อนึ่ง ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัที่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุน
รวมสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุไดโ้ดยไม่เสยีค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีบรษัิท
จดัการกองทนุรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกองทนุรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(interval fund) ซึง่มิไดม้ีช่วงเวลารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลา 30 วนัดงักลา่ว ใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมรายอื่นนัน้
รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมส าหรบัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในช่วงที่จะมีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนในครัง้
ถดัไป ทัง้นี ้เฉพาะการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสั่งของผูถื้อหนว่ยลงทนุเป็นครัง้แรกเทา่นัน้ 

 
22. มาตรการเยยีวยากรณีบริษัทจดัการปฏิบตัิไม่เป็นไปตามหลักเกณฑเ์กี่ยวกบัการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็น
การทั่วไป :  
ในกรณีที่บรษัิทจดัการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุรวมแบบ auto-approve และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตัินัน้ก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่ผูล้งทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการเยียวยาความเสยีหายใหแ้ก่ผูล้งทนุ
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่ ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้น าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนญุาโตตลุาการ  
 
23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
บริษัทจัดการกองทนุรวมมีหนา้ที่ปฏิบตัิตามโครงการจัดการกองทนุรวม ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ
กองทนุรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่ง
กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งดงักลา่ว 
หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไดด้  าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนัน้ ใหถื้อว่าบรษัิทจดัการกองทุน
รวมไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
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บริษัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตามที่ระบไุวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวม โดยผูด้แูล
ผลประโยชนม์ีอ านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุและบรษัิทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามในขอ้ผกูพนั
ของผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บัการแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถื้อวา่ผกูพนัผูถื้อหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
 
การที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการกองทุน
รวมนี ้ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถื้อวา่ผูถื้อหนว่ยลงทนุดงักลา่วยอมรบัท่ีจะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมและ
ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหนว่ยลงทนุและบรษัิทจดัการกองทนุรวม 
 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนมุตัิจากส านกังาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็น
สว่นหนึง่ของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหนว่ยลงทนุกบับรษัิทจดัการกองทนุรวม  
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ข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 
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บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลสั จ ากดั 
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1. บริษัทจดัการ : 
ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุแอสเซท พลสั จ ากดั  
ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย) : ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์เลขที ่175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท ์0-2672 1000 โทรสาร 0-2286 4480-1  
ที่อยู ่(ภาษาองักฤษ) : 17 Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 
Tel. 0-2672-1000 Fax 0-2286-4473 
 
สทิธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
สทิธิของบรษัิทจดัการ  
1. รบัคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ คา่ธรรมเนียมในการจดัการกองทนุ และ
คา่ธรรมเนียม คา่ใชจ้า่ย และหรอืเงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราทีก่  าหนดไวใ้นหวัขอ้ “คา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บ
จาก ผูส้ ั่งซือ้ หรอืผูถื้อหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม”  
2. สงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้หรอืสั่งซือ้หรอืสั่งขายหรอืหยดุรบัค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุวใ้น
โครงการ  
3. สงวนสทิธิที่จะเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่รบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นโครงการ  
4. สงวนสทิธิที่จะรบัช าระหนีเ้พื่อกองทนุดว้ยทรพัยส์นิอื่นที่ไมใ่ช่หลกัประกนัแทนการช าระหนีด้ว้ยเงินสดตามตราสารแหง่หนีท้ี่
ระบไุวใ้นโครงการ  
5. สงวนสทิธิที่จะช าระคา่รบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงินได  ้ 
 
หนา้ที่และความรบัผิดชอบของบรษัิทจดัการ  
การจดัตัง้และจดทะเบียนกองทนุ การเปลีย่นแปลงและแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ  
1. ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรพัย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ประชาชน  
2. ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบียนกองทรพัยส์นิเป็นกองทนุรวมตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ในกรณีที่หลกัฐาน
ดงักลา่วสญูหาย  
3. ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทนุของกองทนุตามวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  
4. แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิ่มจ านวนเงินทุนและการแกไ้ขเพิ่มเติมจ านวนและมลูค่า
หน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดใหแ้ก่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัที่ไดแ้กไ้ข
เพิ่มเติมนัน้  
5. เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีการจดัการกองทนุภายใตห้วัขอ้ “วิธีการแกไ้ขโครงการจดัการ
กองทนุหรอืแกไ้ขวิธีการจดัการ”  
6. จัดท าหนังสือชี ้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันสิน้ปีบัญชีและส่งให้แก่ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิน้บญัชีนัน้  
7. ประกาศขอ้มลู รายละเอียด การด าเนินงานตา่ง ๆ ที่เก่ียวกบักองทนุตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด  
8. ด าเนินการเลกิกองทนุตามหวัขอ้ “การเลกิโครงการ”  
9. จัดใหม้ีการช าระบัญชีตามหวัขอ้ “การช าระบัญชีของกองทุนรวมและวิธีการคืนเงินเฉลี่ยใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเมื่อเลิก
โครงการ”  
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การบรหิารกองทนุ  
1. จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รบัอนุมัติ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพิ่มเติม  
2. น าเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์นิหรอืหาดอกผลโดยวิธีอื่นและซือ้ ขาย ซือ้ลด ขายลด ไถ่ถอน จ าหนา่ย 
สั่งโอน รบัโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลกัทรพัย ์หรือฝาก ถอนทรพัยส์ินที่ลงทนุไวน้ัน้ โดยลงทนุใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมาย วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของโครงการ ทัง้นี ้โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยลงทนุเป็นหลกั  
3. จดัใหม้ีการฝากทรพัยส์นิของกองทนุไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์ 
4. สั่งผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้ง่มอบ รบัมอบ แปลงสภาพ จ าหนา่ยจ่ายโอน ตลอดจนช าระและรบัช าระราคาคา่หลกัทรพัย์  
5. จัดให้มีการรบัจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจัดการกองทุนตามที่ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ ั่งซือ้ หรือผูถื้อ
หนว่ยลงทนุและกองทนุรวม”  
6. เบิกจ่ายเงินของกองทนุส าหรบัคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานของกองทนุภายใตห้วัขอ้ “ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที่เรยีกเก็บ
จากผูส้ ั่งซือ้ หรอืผูถื้อหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม”  
7. เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุถือหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นอยูเ่ท่าที่จ าเป็นเพื่อรกัษาประโยชน์
ของผูถื้อหนว่ยลงทนุ  
8. ดแูล ติดตาม รกัษาสทิธิของกองทนุ ด าเนินการใหม้ีการฟอ้งรอ้งบงัคบัคดี หรอืฟอ้งรอ้งเรยีกคา่สนิไหมทดแทนความเสยีหาย 
ทัง้นี ้เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหนว่ย  
9. ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชนใ์นการด าเนินการตามขอ้ “การรบัช าระหนีเ้พื่อกองทนุรวมดว้ยทรพัยส์นิอื่น”  
 
การจดัท าบญัชีและการรายงาน  
1. จดัท าบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น  
2. จดัท ารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
3. จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นเพื่อการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนัและจดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
4. ค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่ก าหนดในหวัขอ้ 
“วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ”  
5. จดัท าและจดัสง่รายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  
 
การขายและรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุและงานทะเบียนหนว่ยลงทนุ  
1. จดัใหม้ีใบจองซือ้หนว่ยลงทนุ ใบค าสั่งซือ้หนว่ยลงทนุ หรอืใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่มีลกัษณะเป็นไปตามที่กฎหมาย 
ก.ล.ต. ก าหนด  
2. ขายและรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามวิธีที่ระบใุนโครงการและหนงัสอืชีช้วน  
3. จดัสรรหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ก าหนดไวใ้นขอ้ “การจดัสรรหน่วยลงทุน.ใหแ้ก่ผูส้ ั่งซือ้หน่วยลงทุน” และ “ การจดัสรรเงิน
ใหแ้ก่ผูส้ ั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ “  
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4. ด าเนินการจัดสรรจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรบัซือ้คืนจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนตามหัว ข้อ “การเลื่อน
ก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ” หรอื “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรอื
ค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ” หรอื “การช าระคา่รบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงิน”  
5. ด าเนินการยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีรบัซือ้คืนซึง่ไดร้บัการจดัสรรเงินคา่รบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุแลว้ในวนัท าการถดัจากวนัที่
บรษัิทจดัการท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุจ านวนนัน้  
6. จดัใหม้ีและเก็บรกัษาไวซ้ึง่ทะเบียนผูถื้อหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
7. เปิดบญัชีผูถื้อหนว่ยลงทนุและออกหนงัสอืรบัรองสทิธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หรอืสั่งซือ้หนว่ยลงทนุ  
8. จดัใหม้ีรายงานขอ้มลูของกองทนุตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  
9. ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชนใ์นกรณีที่จะด าเนินการตาม “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ
แก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ” หรอื “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ”  
 
การแตง่ตัง้บคุคลอื่น  
1. จัดใหม้ีผูดู้แลผลประโยชนซ์ึ่งมีคุณสมบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนและ
แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นตามเง่ือนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี ้ โดยได้รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
2. แตง่ตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
3. แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วาม
เห็นชอบผูส้อบบญัชี  
4. แตง่ตัง้หรอืด าเนินการเป็นนายทะเบียนเองตามที่บรษัิทจดัการเห็นสมควร  
5. แตง่ตัง้ผูช้  าระบญัชีของกองทนุเมื่อยตุิหรอืเลกิกองทนุ  
6. แตง่ตัง้หรอืถอดถอนที่ปรกึษา  
การปฏิบตัิงานหรอืการด าเนินการอื่น ๆ ตามสทิธิและหนา้ที่อื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด  
1. กระท านิติกรรมหรอืสญัญาใด ๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บรษัิทจดัการมีอ านาจกระท าไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย  
2. ปฏิบตัิการอื่น ๆ เพื่อใหบ้รรลซุึ่งวตัถปุระสงคข์องกองทนุ และรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตข้อบเขต 
หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของบรษัิทจดัการ ทัง้นี ้จะตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมาย ก.ล.ต.  
3. ปฏิบตัิตามสทิธิและหนา้ที่อื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  
 
บรษัิทจดัการกองทนุรวมมีหนา้ทีป่ฏิบตัิตามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทนุรวม กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสั่งที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี  ้ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในขอ้
ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทนุรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งดงักลา่ว หากบรษัิท
จดัการกองทนุไดด้  าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งนัน้ ใหถื้อวา่บรษัิทจดัการกองทนุไดป้ฏิบตัใิห้
เป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทนุรวมแลว้  
 
เง่ือนไขการเปลีย่นบรษัิทจดัการ :  
ในกรณีที่มีการเปลีย่นบรษัิทจดัการกองทนุรวม ไมว่า่โดยค าสั่งของส านกังาน หรอืโดยเหตอุื่นใดตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจดัการกองทนุรวมตอ้งด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อใหบ้รษัิทจดัการกองทนุ
รวมรายใหมเ่ขา้ท าหนา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ใหแ้ก่บรษัิทจดัการกองทนุรวมรายใหม่  
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์:  
ช่ือ : กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน), ธ.  
ที่อยู ่: ฝ่ายบรกิารธุรกิจหลกัทรพัย ์(ธล.) ชัน้ 19  
ส านกังานเลขท่ี 1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ  
แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศพัท ์0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7  
 
สทิธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
สทิธิของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
1. ไดค้า่ตอบแทนจากกองทนุส าหรบัการท าหนา้ทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชนต์ามสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์  
2. บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญาดงักลา่ว  
 
หนา้ที่ของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
1. ดแูลใหบ้ริษัทจดัการปฏิบตัิตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ระบไุวใ้นโครงการ ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกับ
บริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพิ่มเติม โดยเครง่ครดั  
2. ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนม์ิไดเ้ป็นสมาชิกศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นตา่งประเทศ ท่ีบรษัิทจดัการประสงคจ์ะลงทนุใน หรอืมี
ไวซ้ึ่งหลกัทรพัยน์ัน้ บริษัทจัดการยินยอมใหผู้ดู้แลผลประโยชนจ์ะท าสญัญาแต่งตัง้ผูร้บัฝากทรพัยส์ินในต่างประเทศ ซึ่งมี
หลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เป็นตวัแทนในการท าหนา้ที่ฝากหลกัทรพัย ์เพื่อรบัฝากทรพัยส์ิน
ของกองทนุรวม (ถา้มี) โดยผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งแจง้การแต่งตัง้ตวัแทนดงักลา่วใหบ้รษัิทจดัการทราบก่อนที่จะน าทรพัยส์ิน
ของกองทนุไปเก็บรกัษาไวท้ี่ตวัแทนนัน้ดว้ย 
3. รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ของกองทุนที่บริษัทจัดการไดค้  านวณไวแ้ลว้
ตามที่ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ 
และราคาหนว่ยลงทนุ” เมื่อเห็นวา่ถกูตอ้งแลว้ 
4. จ่ายเงินเป็นยอดรวมเพื่อคืนใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุตามค าสั่งของผูช้  าระบญัชี 
5. โอนเงินคา่ขายหนว่ยลงทนุจากบรษัิทจดัการเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกองทนุ ตามค าสั่งของบรษัิทจดัการ 
6. แจง้ใหบ้รษัิทจดัการทราบหากบริษัทจดัการมิไดป้ฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้บงัคบัอื่นใดที่ออกตาม
กฎหมาย ก.ล.ต. 
7. ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้รษัิทจดัการปฏิบตัิหนา้ที่ของตน หรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจาก
บรษัิทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยลงทนุทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสั่งจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
8. ใหค้วามเห็นชอบในกรณีที่บรษัิทจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ “การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ” หรือ “การรบัช าระ
หนีเ้พื่อกองทนุดว้ยทรพัยส์นิอื่น”  
9. รบัรองผลการนบัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ ตามที่ไดร้บัเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติจากบริษัทจดัการ 
ในกรณีที่ผูถื้อหนว่ยลงทนุมีมติเสยีงขา้งมากเกินกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมดของโครงการ ใหแ้กไ้ข
เพิ่มเติมโครงการ และปรากฎวา่มติของผูถื้อหนว่ยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินรอ้ยละ 60 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด
ของโครงการ  
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10. รบัฝากทรพัยส์ินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนและดูแลตรวจสอบใหผู้ช้  าระบญัชีปฏิบตัิตามมาตรา 130 
แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และในพระราชบัญญัติฉบบัแกไ้ข ในกรณีที่ผูช้  าระบัญชี
กระท าการหรืองดเวน้กระท าการตามมาตรา 130 จนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนใหผู้ดู้แลผลประโยชนร์ายงานให้
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดโ้ดยไมช่กัชา้  
11. ด าเนินการรบัหรอืจ่ายเงินจากบญัชีของกองทนุ ตามค าสั่งเป็นลายลกัษณอ์ักษรของบรษัิทจดัการ 
12. ผูดู้แลผลประโยชนจ์ะตอ้งอนญุาตใหบ้ริษัทจดัการ หรือผูส้อบบญัชีของกองทุนท าการตรวจสอบบญัชีหลกัทรพัย ์บญัชี
กองทนุ และเอกสารหลกัฐานอื่นของกองทนุไดภ้ายในเวลาท าการปกติของผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบรษัิทจดัการจะบอกกลา่ว
ใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 1 วนัท าการ 
13. ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีของกองทุน หรือผูส้อบบัญชีของผูดู้แลผลประโยชน ์หรือผูส้อบบัญชีอิสระ หรือผูช้  าระบัญชีของ
กองทนุ หรือหน่วยงานผูม้ีอ  านาจควบคมุผูด้แูลผลประโยชนข์อค าชีแ้จง ไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ก็ตามเก่ียวกับ
การกระท าการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบัญชีหลักทรพัย์ หรือบัญชีของกองทุน หรือเรื่องอื่นใดเก่ียวกับกองทุน ผู้ดูแลผล 
ประโยชนต์อ้งแจง้ใหบ้รษัิทจดัการทราบโดยทนัทีและจะตอ้งท ารายงานเก่ียวกบัค าขอดงักลา่วพรอ้มรายงานขัน้ตอนการปฏิบตัิ
ที่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดก้ระท าไปแลว้ หรอืที่จะกระท าตอ่ไปใหบ้รษัิทจดัการทราบโดยไมช่กัชา้  
14. หนา้ที่อื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
 
หนา้ที่ในการรบัฝากและเก็บรกัษาทรพัยส์นิ  
1. รับฝาก ดูแล เก็บรกัษา และบันทึกทรพัย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแล
ผลประโยชน ์และทรพัยส์ินของบุคคลอื่นใดที่ผูด้แูลผลประโยชนด์แูลรกัษาอยู่จนกว่าจะเลิกกองทนุ หรือสิน้สดุการท าหนา้ที่
ผูด้แูลผลประโยชนต์ามสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ดแูลใหก้ารเบิกจ่ายทรพัยส์นิของกองทนุเป็นไปตามที่ระบไุว้
ในโครงการและในหนงัสือชีช้วนของกองทุน โดยตอ้งเก็บรกัษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภยัที่ผูดู้แลผลประโยชน ์บริษัทศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือธนาคารแห่งประเทศและ/หรือผูร้บัฝากทรพัยส์ินในต่างประเทศ (ถา้มี) เวน้แต่ จะ
ไดร้บัอนญุาตหรือตกลงเป็นอย่างอื่น และหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรกัษาทรพัยส์ิน ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบ
ทนัที  
2. ดแูล ทวงถาม ติดตามทรพัยส์นิหรอืรกัษาสทิธิในทรพัยส์นิของกองทนุ เพื่อผลประโยชนใ์นการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ การรบัเงิน
ปันผล การรบัดอกเบีย้และหรอืหนว่ยลงทนุและสทิธิประโยชนอ์ื่นใดที่กองทนุพงึจะไดร้บั รวมทัง้ด าเนินการรบัหรอืจ่ายเงินตาม
สทิธิ นัน้ ๆ ตามค าสั่งของบรษัิทจดัการ รวมทัง้แจง้ใหบ้รษัิทจดัการทราบในกรณีที่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งปอ้งกนัการเสียสทิธิที่มี
อยูห่รอืเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ  
 
หนา้ที่เก่ียวกบัการด าเนินการเก่ียวกบัหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิท่ีกองทนุลงทนุ  
1. ส่งมอบ รบัมอบ สั่งซือ้ตามสิทธิ จ าหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ิน ตลอดจนช าระและรบัช าระราคา
หลกัทรพัย ์ตามค าสั่งของบรษัิทจดัการ โดยตรวจสอบความสมบรูณ ์ความถกูตอ้งครบถว้นของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์ินก่อน
ด าเนินการ  
2.จดัท ารายงานดงัตอ่ไปนี ้เป็นลายลกัษณอ์กัษร หรอืสง่ทางสือ่อิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นใดที่ไดต้กลงรว่มกนั สง่ใหบ้รษัิทจดัการ  
ก. รายงานการรบัและการจ่ายเงินของกองทนุเป็นรายวนั  
ข. รายงานรายละเอียดการรบัจ่ายทรพัยส์นิของกองทนุท่ีรบัฝากไว ้
ค. จดัท าบญัชีและรบัรองความถกูตอ้งของทรพัยส์นิของกองทนุรวมที่รบัฝากไว ้ 
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ง. รายงานเก่ียวกบัเงินลงทนุของกองทนุแยกตามประเภทของหลกัทรพัย ์และตามสถานภาพของหลกัทรพัยพ์รอ้มทัง้ค านวณ
ดอกเบีย้คา้งรบั (ถา้มี) เป็นรายวนั  
จ. รายงานเจา้หนีซ้ือ้หลกัทรพัยแ์ละลกูหนีค้า่ขายหลกัทรพัยเ์ป็นรายวนั  
ฉ. รายงานอื่น ๆ ที่เก่ียวกบับญัชีหลกัทรพัยแ์ละบญัชีเงินฝากของกองทนุ ตามที่ตกลงรว่มกนั  
3. รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อกองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี ้ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผูดู้แล
ผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุารณด์งักลา่ว  
 
ความรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะรบัผิดชอบต่อความเสียหายในการรบัฝากทรพัยส์นิ ซึ่งพิสจูนไ์ดช้ดัเจนวา่เกิดขึน้จากการกระท า หรอืงด
เวน้กระท าการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ของผูดู้แลผลประโยชน ์พนกังาน ลกูจา้ง บริวาร หรือบุคคลใดที่ท  างานใหแ้ก่
ผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
ผูด้แูลผลประโยชนม์ีอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทุนรวม
และตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถึงหนา้ที่ดแูลรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยลงทนุ 
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมีหนา้ที่ด  าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผูดู้แล
ผลประโยชนร์ายใหม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปได ้ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนงัสือเพื่อรบัรอง
ความถกูตอ้งและครบถว้นของสิง่ที่สง่มอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหมห่ากมีการเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
 
ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชนก์ระท าการ งดเวน้กระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ ในการดูแลรกัษาประโยชนข์องผูถื้อ
หน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใชส้ิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟอ้งรอ้งบงัคบัคดีกบัผูด้แูลผลประโยชนเ์พื่อประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้ 
 
ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถื้อหน่วยลงทนุ ไม่ว่าการกระท านัน้
จะเป็นไปเพื่อประโยชนข์องผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรอืประโยชนข์องผูอ้ื่น เวน้แตเ่ป็นการเรยีกคา่ตอบแทนในการท าหนา้ที่เป็น
ผูดู้แลผลประโยชน ์หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีไดท้ราบขอ้มลูดงักลา่วมิไดแ้สดงการคดัคา้น 
 
ในกรณีที่การด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ใหผู้ดู้แล
ผลประโยชนม์ีอ  านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผูถื้อหนว่ยลงทนุได  ้ 
 
เง่ือนไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์:  
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้โดยไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน  
(1) เมื่อบริษัทจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชนม์ีความประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบอกกลา่วใหอ้ีก
ฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วนั หรอืตามก าหนดเวลาที่ทัง้สองฝ่ายไดต้กลงรว่มกนั 
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(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดู้แลผลประโยชนไ์ม่ปฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไว ้ผูดู้แลผลประโยชนห์รือ
บรษัิทจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบอกกลา่วใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งทราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร
ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยห์รือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด และ
บรษัิทจดัการและผูด้แูลผลประโยชนท์ัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายหรือ
ประกาศดังกล่าว ทั้งนีเ้นื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชนแ์ละผูดู้แล
ผลประโยชนไ์มป่ระสงค ์จะรบัหนา้ที่ดงักลา่ว ผูด้แูลผลประโยชนม์ีสิทธิบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้โดยบอก
กลา่วใหบ้รษัิทจดัการทราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วนั  
(4) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีมติโดยเสยีงขา้งมากซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่
ขายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการเรยีกรอ้งใหม้ีการเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(5) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนน์ าขอ้มลูต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทนุหรอืขอ้มลูอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุไปเปิดเผย 
หรือใชใ้นทางที่ก่อหรอือาจก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่กองทนุหรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูด้แูลผลประโยชนเ์อง บรษัิทจดัการ
สามารถบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ทัง้นี ้การบอกเลกิสญัญาจะตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร
ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั  
(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวม บรษัิทจดัการจะด าเนินการใหผู้ด้แูลผลประโยชนจ์ดัการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการตรวจพบเองหรอืปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เวน้แตส่  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น และบรษัิทจดัการจะแจง้การแกไ้ขดงักลา่วใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 3 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ไดแ้กไ้ขเสร็จสิน้ หากผูด้แูลผลประโยชนม์ิไดม้ีการแกไ้ข ใหถ้กูตอ้งภายใน
เวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชนต์่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั 
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข เมื่อไดร้บัอนญุาตแลว้บรษัิทจดัการจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ื่นแทนโดย
พลนั 
 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวมหรอืผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีไมเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ให้
กระท าได ้หากเป็นกรณีที่มีนยัส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิกสญัญา
แตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 
 
สถานท่ีเก็บรกัษาทรพัยส์นิกองทนุรวม :  
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ฝ่ายบรกิารธุรกิจหลกัทรพัย ์(ธล.) ชัน้ 19  
ส านกังานเลขท่ี 1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ  
แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศพัท ์0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7  
และ/หรอืที่บรษัิทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จ ากดั  
และ/หรอืที่ธนาคารแหง่ประเทศไทย และหรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิในตา่งประเทศที่อาจแตง่ตัง้เพิม่เตมิในอนาคต  
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3. ผู้สอบบัญชี :  
ช่ือ : นาย ประวิทย ์ววิรรณธนานตุร ์ 
ที่อยู ่: บรษัิท พีวี ออดิท จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี 
ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020  
 
ช่ือ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  
ที่อยู ่: บรษัิท พีวี ออดิท จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี 
ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020  
 
ช่ือ : นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต ้ 
ที่อยู ่: บรษัิท พีวี ออดิท จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี 
ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020  
 
ช่ือ : นาย อดุม ธนรูตันพ์งศ ์ 
ที่อยู ่: บรษัิท พีวี ออดิท จ ากดั  
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี  
ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  
กรุงเทพฯ 10310  
โทรศพัท ์02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020  
 
ช่ือ : นางสาว ชตุิมา วงษศ์ราพนัธช์ยั  
ที่อยู ่: บรษัิท พีวี ออดิท จ ากดั  
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี  
ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  
กรุงเทพฯ 10310  
โทรศพัท ์02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020  
สทิธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
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4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  
ช่ือ : แอสเซท พลสั จ ากดั, บลจ.  
ที่อยู ่: ชัน้ 17 อาคารสาทรซติีท้าวเวอร ์ 
เลขที ่175 ถนนสาทรใต ้เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์0 2672 1000 โทรสาร 0 2286 4473  
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย :  
ช่ือ :  
ที่อยู ่:  
สทิธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื :  
ช่ือ : เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) บล.  
ที่อยู ่: ชัน้ 3 อาคารสาธรซิตี ้เลขที ่175 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท ์: 0 2285 1666 โทรสาร : 0 2285 1901  
 
ช่ือ : ซิกโก ้จ ากดั (มหาชน) บล.  
ที่อยู ่: 130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์2 ชัน้ 1,2,5,6 ถนนวิทย ุ
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ10330  
โทรศพัท ์: 0 2627- 3100 โทรสาร : 0 2263- 2064  
 
สทิธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
สทิธิของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน  
1. ไดร้บัคา่ธรรมเนียมส าหรบัการท าหนา้ที่เป็นผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนตามสญัญาแตง่ตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบั
ซือ้คืน โดยบรษัิทจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายดงักลา่ว 
2. บอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุ
การขายหรอืรบัซือ้คืน  
 
หนา้ที่และความรบัผิดชอบในการขายและรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
1. จัดวางเอกสารเผยแพร่เก่ียวกับกองทุน รวมทัง้ด าเนินการดว้ยความรว่มมือของบริษัทจดัการในการเผยแพรมู่ลค่าหน่วย
ลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ ราคารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ รวมทัง้ขอ้มลูและเอกสารอนัจ าเป็นตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  
2. แจกจ่ายหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัที่ผูล้งทุนควรทราบพรอ้มใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุน หรือใบค าสั่งซือ้
หนว่ยลงทนุ รวมทัง้ใบค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ หรอืเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัหน่วยลงทนุท่ีจ าหนา่ย หรอืเอกสารอื่น 
ๆ ท่ีเก่ียวกบักองทนุ และแจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการเมื่อมีผูร้อ้งขอ  
3. รบัใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหนว่ยลงทนุ ใบค าสั่งซือ้หนว่ยลงทนุ หรอืใบค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุหรอืเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
4. ตรวจสอบความถกูตอ้งและความครบถว้นของการกรอกใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหนว่ยลงทนุ เอกสารการจองซือ้ ใบค าสั่งซือ้
หนว่ยลงทนุ หรอืใบค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุและเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
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5. ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการซือ้หรอืการขายทัง้หมดวา่ถกูตอ้ง เป็นจรงิและครบถว้นตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงการ  
6. ตรวจสอบลายมือช่ือในเอกสารเพื่อการสั่งซือ้ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุใหต้รงกบัตวัอย่าง
ลายมือช่ือที่ผูถื้อหนว่ยลงทนุไดใ้หไ้วใ้นการการเปิดบญัชีกองทนุ  
7. รบัช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ หรอืช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ หรอืเงินอื่นใด  
8. คืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ ั่งซือ้ที่ไมไ่ดร้บัการจดัสรรตามที่ไดร้บัมอบหมายจากบรษัิทจดัการ  
9. เก็บรกัษาใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหนว่ยลงทนุ ใบค าสั่งซือ้หนว่ยลงทนุและใบค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ  
10.สง่มอบเอกสารหลกัฐานตามก าหนดโดยบรษัิทจดัการ ใหบ้รษัิทจดัการ หรอืนายทะเบียน  
11. ใหค้วามรว่มมือกับบริษัทจัดการในการแจง้หรือติดต่อกับผูส้ ั่งซือ้หน่วยลงทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนเมื่อมีความจ าเป็นที่
จะตอ้งแจง้หรอืติดตอ่เก่ียวกบัสทิธิประโยชนข์องผูส้ ั่งซือ้หนว่ยลงทนุ หรอืผูถื้อหนว่ยลงทนุ หรอืเมื่อมีเหตจุ าเป็นอื่นใด  
12. ชีแ้จงขอ้มูลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน หรือผูท้ี่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยลงทนุหรอืตอ่การตดัสนิใจในการลงทนุ หรอืตอ่การเปลีย่นแปลงใน
ราคาของหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม  
13. ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและวิธีการในการโฆษณากองทนุรวมที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัท
จดัการลงทนุประกาศก าหนด  
14. ท าการอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่ดงักลา่วขา้งตน้ 
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  
ช่ือ :  
ทีอ่ยู ่:  
สทิธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคลอ่ง) :  
ช่ือ :  
ที่อยู ่:  
สทิธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
 
9. ที่ปรึกษา :  
 
9.1. ที่ปรกึษาการลงทนุ :  
ช่ือ :  
ที่อยู ่:  
 
สทิธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
 
หมายเหต ุ(ที่ปรกึษาการลงทนุ) :  
 
9.2.ที่ปรกึษากองทนุ :  
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สทิธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
 
หมายเหต ุ(ที่ปรกึษากองทนุ) :  
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไมม่ ี
 
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  
ช่ือ :  
ที่อยู ่:  
สทิธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
 
หมายเหต ุ(ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ) :  
 
12. คณะตวัแทนผู้ถอืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
 
สทิธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
 
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ :  
บรษัิทจดัการมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุจากผูถื้อหนว่ยลงทนุ เมื่อผูถื้อหนว่ยลงทนุน าหนว่ยลงทนุมาขายคืน แก่
บรษัิทจดัการ ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถน าหน่วยลงทนุมาขายคืนไดท้กุวนัท าการรบัซือ้คืนตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึ่ง
ค านวณตามหวัขอ้ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ และ
ราคาหน่วยลงทนุ” และไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ ยกเวน้ กรณีที่บรษัิทจดัการด าเนินการ ตามที่ก าหนดไวใ้น
หวัขอ้ “การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ” หรือ “การไมข่ายหรอืไม่รบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
ตามค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ”  
 
13.2. สทิธิในการรบัเงินปันผล :  
 
13.3. สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ :  
ผูถื้อหนว่ยลงทนุสามารถโอนหนว่ยลงทนุไดโ้ดยเสรี  
วิธีการขอโอนหนว่ยลงทนุ  
(ก) ผูโ้อนและผูร้บัโอนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที่ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหรือส านกังานนาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่ผูร้บัโอนไมไ่ดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิารกองทนุกบับรษัิทจดัการ ผูร้บัโอนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในใบค า
ขอเปิดบญัชีกองทนุและยื่นตอ่ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหรอืนายทะเบียนหนว่ยลงทนุพรอ้มค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  
(ข) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุในอตัรา 50 บาท ตอ่การโอน 1 ครัง้ ณ วนัท่ียื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  
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(ค) หลงัจากที่ไดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหรอืนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุจะสง่มอบใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ากบัภาษีพรอ้มหลกัฐานการรบัค าขอโอนหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน  
(ง) การโอนหน่วยลงทุนดงักลา่วขา้งตน้ นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยืนยนัการ
โอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัที่ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหรือนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุไดร้บัค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  
(จ) การโอนหนว่ยลงทนุและค่าธรรมเนียมการโอนอาจด าเนินการเป็นอยา่งอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชนแ์ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ
เป็นหลกั ตามที่บรษัิทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใตเ้ง่ือนไขที่ระบใุนขอ้ “การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่าย”  
ทัง้นี ้สทิธิของผูถื้อหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้ตอ่เมื่อนายทะเบียนหนว่ยลงทนุไดบ้นัทกึขอ้มลูในทะเบียนผูถื้อหนว่ยลงทนุแลว้  
 
13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ :  
บรษัิทจดัการมีอ านาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถิอหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ที่ของบริษัทจัดการ   
เวน้แต่เป็นกรณียกเวน้ตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบรษัิทจดัการ 
 
13.5. สทิธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรอืแกไ้ขวิธีจดัการ :  
ผูถื้อหนว่ยลงทนุมีสทิธิลงมติเพื่อท าการแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการหรอืวิธีจดัการ โดยบรษัิทจดัการจะท าการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
และขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกับบริษัทจดัการต่อเมื่อไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุโดยเสียงขา้งมาก  หรือมติพิเศษ
ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งเขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนตามที่บริษัท
จดัการก าหนด ทัง้นี ้เป็นไปภายใตห้วัขอ้ “วิธีการแกไ้ขเโครงการจดัการกองทนุหรอืแกไ้ขวิธีการจดัการ” 
 
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus 
account) ตอ้งไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 
 
13.6. สทิธิในการไดร้บัเงินคืนเมือ่เลกิโครงการ :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อโครงการสิน้สุดลง โดยบริษัทจัดการจะจั ดให้มีผู้ช  าระบัญชีที่ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้  าระบญัชี โดยจะไดด้  าเนินการใหม้ีการจ าหนา่ยทรพัยส์นิของโครงการ ช าระภาระหนีส้ิน
และแจกจ่ายเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ระบุไวใ้นหวัขอ้ “การช าระบญัชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยคืนเงิน
ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุเมื่อเลกิโครงการ”  
 
13.7. สทิธิประโยชนอ์ื่น ๆ :  
1 สทิธิในการไดร้บัช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงิน  
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ผูถื้อหนว่ยลงทนุมีสิทธิไดร้บัช าระค่าซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นแทนเงินไดใ้นกรณีที่กองทนุไม่สามารถ
ช าระค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่ก าหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วย
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงิน”  
 
2.สทิธิในการเปลีย่นแปลงขอ้มลูในบญัชีผูถื้อหนว่ยลงทนุ  
ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้งไวเ้มื่อเปิดบัญชีผูถื้อหน่วยลงทุน ต้องกรอกใบค าขอ
เปลี่ยนแปลงขอ้มลู และยื่นใหแ้ก่บรษัิทจดัการหรือนายทะเบียนเพื่อแกไ้ขขอ้มลูโดยผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งยื่นเอกสารประกอบ 
(ถา้มี) เพื่อใหน้ายทะเบียนด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูในบญัชีผูถื้อหนว่ยลงทนุตอ่ไป โดยผูถื้อหนว่ยลงทนุตอ้งรบัทราบและยินยอม
ที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดในใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มลู  
 
3 สทิธิในการจ าน าหนว่ยลงทนุ  
ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุสามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย ทัง้นี ้นายทะเบียนจะรบัจดทะเบียนการจ าน า
ใหแ้ก่ผูร้บัจ าน าที่เป็นสถาบนัการเงินเทา่นัน้  
 
13.8. อื่น ๆ :  
 
ผูถื้อหนว่ยลงทนุมคีวามรบัผิดจ ากดัเพียงไมเ่กินคา่หนว่ยลงทนุท่ียงัสง่ใชแ้ก่บรษัิทจดัการกองทนุรวมไมค่รบ 
 
การท่ีผูถื้อหนว่ยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถื้อวา่ผู้
ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วยอมรบัที่จะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัซึ่งลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บัการแตง่ตัง้จาก
บรษัิทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงินทนุไดไ้ม่เกินไปกวา่ส่วนของทนุ
ของกองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือการคืนเงินทนุ
ของผูถื้อหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  
- ใบหนว่ยลงทนุ 
- หนงัสอืรบัรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
 
14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  
14.2.1. เมื่อบริษัทจัดการไดร้บัใบค าขอเปิดบัญชี และใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ
ตามที่ก าหนดแลว้ บริษัทจัดการจะสง่มอบส าเนาใบค าขอเปิดบญัชี และหรือส าเนาใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วย
ลงทนุหรอืผูถื้อหนว่ยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานในการเปิดบญัชี และการซือ้หนว่ยลงทนุ  
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14.2.2. บริษัทจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหนว่ยลงทุนบนัทกึรายละเอียดของผูเ้ปิดบญัชีในทะเบียนผูถื้อหนว่ยลงทนุ
ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชี  
 
14.2.3. นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซือ้หรือผูส้ ั่งซือ้หนว่ยลงทนุในทะเบียนผูถื้อหนว่ยลงทนุตอ่เมื่อบรษัิทจดัการไดร้บัช าระ
คา่ซือ้หนว่ยลงทนุแลว้ และผูจ้องซือ้หรอืผูส้ ั่งซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ไดร้บัการจดัสรรหนว่ยลงทนุจากบรษัิทจดัการเรยีบรอ้ยแลว้  
 
14.2.4. บรษัิทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสอืรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุหรือผูล้งทนุทกุครัง้ที่ มีการ
ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขาย ครัง้แรก 
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการสง่มอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนัท าการ 
นบัตัง้แต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และในกรณีที่บรษัิทจดัการขาย หรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุภายหลงั
ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก บรษัิทจดัการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธิในหนว่ยลงทนุแก่ผูถื้อหนว่ย
ลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีท าการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ 
 
14.2.5 บรษัิทจดัการจะด าเนินการออกใบหนว่ยลงทนุ ใหก้บัผูถื้อหนว่ยลงทนุเฉพาะในกรณีที่ผูถื้อหนว่ยลงทนุรอ้งขอใหบ้รษัิท
จดัการออกใบหน่วยลงทนุ เพื่อน าไปใชเ้ป็นหลกัประกนัในการขอสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรอืกรณีพิเศษอื่น ๆ ทัง้นี ้ในการ
ออกใบหนว่ยลงทนุทกุกรณีจะกระท าเมื่อบรษัิทจดัการเห็นสมควรเทา่นัน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้ 
1. ผูถื้อหนว่ยลงทนุกรอกใบค าขอใหอ้อกใบหนว่ยลงทนุ ซึง่ขอรบัไดจ้ากนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  
2. ยื่นใบค าขอใหอ้อกใบหนว่ยลงทนุ พรอ้มช าระคา่ธรรมเนียมมนการออกใบหนว่ยลงทนุแก่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  
3. นายทะเบียนโดยไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนใหก้ับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามจ านวน
หน่วยลงทนุที่ผูถื้อหน่วยลงทนุกรอกในใบค าขอส าหรบักรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนกรอกจ านวนหน่วยลงทุนในใบค าขอมากกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุน
ประสงคจ์ะใหอ้อกใบหนว่ยลงทนุส าหรบัหนว่ยลงทนุจ านวนเทา่ที่ปรากฎอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  
4. ใบหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดัการออกใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุจะมีขอ้ความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ซึ่งจะระบุ
ช่ือผูถื้อหนว่ยลงทนุ และมีลายมือช่ือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับริษัทจดัการและประทบัตราส าคญั หรอืลายมือช่ือนาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุ หรอืใชเ้ครือ่งจกัรประทบั หรอืโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.จะอนญุาตใหท้ าไดจ้ึงจะถือวา่ ใบหนว่ย
ลงทนุถกูตอ้งและมีผลสมบรูณต์ามกฎหมาย  
 
บรษัิทจดัการกองทนุรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ เพื่อใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุสามารถใช้
อา้งองิตอ่บรษัิทจดัการกองทนุรวมและบคุคลอื่นได ้
 
ในกรณีที่ผูถื้อหนว่ยลงทนุจ าเป็นตอ้งใชใ้บหนว่ยลงทนุ บรษัิทจดัการกองทนุรวมตอ้งจดัท าใบหนว่ยลงทนุมอบใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ย
ลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
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16. วิธีการช าระเงนิหรือทรัพยส์ินอืน่ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
หากมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รอืลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมจะไมส่ามารถ
ช าระหนีไ้ด ้บริษัทจดัการจะรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์นิอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทนุรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจัดการกองทนุรวมในกรณีที่ผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้าม
สทิธิเรยีกรอ้งผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้ 
16.1 กรณีที่บรษัิทจดัการไดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธิเรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทุน ณ วนัที่บริษัทจัดการไดบ้ันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้ีสิทธิในเงินไดส้ทุธิจาก
ทรพัยส์นิท่ีไดจ้ากการรบัช าระหนี ้ 
16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี ้บรษัิทจดัการจะไมน่ าทรพัยส์ินดงักลา่วและเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์นิท่ีไดจ้าก
การรบัช าระหนี ้มารวมค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุรวม และจะจ าหนา่ยทรพัยส์นิท่ีไดจ้ากการรบัช าระหนีใ้นโอกาส
แรกที่สามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั เวน้แตก่รณีที่ผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้
สทุธิจากทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีต้กลงรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่
สมาคมบรษัิทจดัการลงทนุก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในระหว่างที่บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชนจ์าก
ทรพัยส์ินนัน้ได ้และในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยส์นิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินส ารองรายไดห้รอืผลประโยชนท์ี่
ไดจ้ากการบรหิารทรพัยส์นินัน้  
16.1.3 เมื่อมีเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉลี่ยเงินไดส้ทุธิ
จากทรพัยส์นิท่ีไดจ้ากการรบัช าระหนีค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินไดส้ทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่
มีเงินไดส้ทุธิ และจะแจง้รายละเอียดเก่ียวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังส านกังานคณะกรรมการ ก.ล .ต. ภายใน 15 วนัท าการ
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบรษัิทจดัการไดเ้ฉลีย่เงินคนื เวน้แตส่  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงิน
คืนเป็นอยา่งอื่น  
ในการเฉลีย่เงินคืนแตล่ะครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษัิทจดัการมีเหตผุลแสดงใหเ้ห็นวา่ เงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์นิท่ีไดจ้ากการรบั
ช าระหนีไ้มคุ่ม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจน าเงินไดส้ทุธิดงักลา่วไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายก็ได ้ทัง้นี ้หากไดม้ีการจ าหน่ายทรพัยส์ินที่ ได้
จากการรบัช าระหนีจ้นครบถว้นและปรากฏว่าเงินไดส้ทุธินัน้ไม่คุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจดัการอาจน า
เงินไดส้ทุธิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทนุก็ได  ้
16.1.4 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนีต้าม
ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธิเรยีกรอ้งดงักลา่วเป็นเงิน บรษัิทจดัการจะปฏิบตัิตามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนโุลม  
 
16.2 กรณีที่บรษัิทจดัการไมไ่ดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธิเรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อ
หนว่ยลงทนุตามมติพิเศษ หรอืไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์ 
โดยผูด้แูลผลประโยชนไ์ดต้รวจสอบและแสดงความเห็นพรอ้มเหตผุลวา่ในขณะนัน้การรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินดงักลา่วเป็น
ประโยชนต์อ่ผูถื้อหนว่ยลงทนุมากกวา่การถือหรอืมีไวซ้ึง่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธิเรยีกรอ้งนัน้  
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ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุหรอืผูด้แูลผลประโยชนต์ามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบั
ทรพัยส์ินท่ีกองทนุรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหนี ้มลูค่าของทรพัยส์ิน ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตผุลและความจ าเป็นใน
การรบัช าระหนี ้ 
16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี ้บรษัิทจดัการจะน าทรพัยส์นิดงักลา่วมารวมค านวณมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยส์ินนัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการที่สามาคมบรษัิทจดัการลงทนุก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการ
กบัทรพัยส์นิดงักลา่วดงันี ้ 
(1) กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรอืมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการอาจมีไวซ้ึ่ งทรพัยส์ินดงักลา่วต่อไปเพื่อ
เป็นทรพัยส์นิของกองทนุรวมก็ได ้ 
(2) กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจัดการจะจ าหน่ายทรพัยส์ินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที่สามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างที่ บริษัทจัดการยงัไม่
สามารถจ าหนา่ยทรพัยส์นิดงักลา่ว บรษัิทจดัการอาจจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์นิดงักลา่ว  
ในกรณีที่มีคา่ใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษัิทจดัการจะจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทนุรวม 
 
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยทกุรายที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนี ้
ตามสทิธิเรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้เป็นผูม้ีสทิธิในเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินอื่นที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีก็้ได ้ทัง้นี ้ในการ
ด าเนินการดงักลา่ว บรษัิทจดัการไมต่อ้งน าตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธิเรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ
รวม  
 
การช าระเงินหรือทรพัยส์ินอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ปรากฏช่ือตาม
ทะเบียนผูถื้อหนว่ยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เทา่นัน้  
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 
ใหส้นันิษฐานไวก้่อนวา่ทะเบียนหนว่ยลงทนุถกูตอ้ง และการช าระเงินหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธิหรอืการจ ากดัสทิธิใด 
ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันหรือตาม
กฎหมายแลว้ ใหถื้อวา่บรษัิทจดัการกองทนุรวมไดด้  าเนินการตามอ านาจหนา้ที่แลว้ 
 
บรษัิทจดัการกองทนุรวมหรอืนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหนว่ยลงทนุ ในกรณีดงันี ้
(ก) การโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือ หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบรษัิทจดัการ 
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(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายต่อผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทนุจะท าใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายใหญ่ หรอืผูม้ีเงินลงทนุสงู ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม  เวน้แต่
เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรอืการจ าน าหนว่ยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพหรอืกองทนุรวมหุน้ระยะยาว  
 
18. ข้อจ ากดัการถอืหน่วยลงทุน :  
18.1  บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหนว่ยลงทนุในแต่ละกองทนุรวมไดไ้มเ่กินหนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่
จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 
 
18.2  ขอ้จ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามขอ้ 18.1 มีขอ้ยกเวน้ไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรณีที่ผูถื้อหนว่ยลงทนุเป็นบคุคลดงันี ้
(ก) กองทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
2. กองทนุประกนัสงัคม 
3. กองทนุการออมแหง่ชาติ 
4. กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ 
5. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
6. กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป 
7. กองทนุอื่นใดที่ส  านกังานพิจารณาวา่มีลกัษณะท านองเดี่ยวกนักบักองทนุ 1. – 6.  
8. กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม 1. – 7.  

(ข) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงิน
ไดน้ิติบคุคล 
(ค) บคุคลซึง่ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมภายใตโ้ครงการระหวา่งประเทศโดยเป็นการลงทนุในตา่งประเทศของผูล้งทนุ
ที่มิไดม้ีสญัชาติไทยหรอืผา่นบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยช่ือ (omnibus account) 
(ง) บคุคลอื่นท่ีไดร้บัการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 
(2) กรณีที่เป็นการถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่มีลกัษณะครบถว้นตามขอ้ 18.3 ดงันี ้
(ก) กองทนุรวมอีทีเอฟ เฉพาะกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นผูล้งทนุรายใหญ่หรอืผูด้แูลสภาพคลอ่งที่ไดร้บัการแตง่ตัง้จากบริษัท
จดัการ 
“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูด้แูลสภาพคล่อง” ตาม (2) (ก) ใหห้มายความถึง ผูล้งทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่อง ตามที่
ก าหนดไวใ้นประกาศที่เก่ียวกบัการจดัตัง้และการจดัการกองทนุรวมอีทีเอฟ 
(ข) กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่มีการรบัโอนเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ทัง้นี ้เฉพาะในสว่นของหน่วยลงทนุที่รองรบัการ
รบัโอนเงินดงักลา่ว 
“เงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ” ใหห้มายความดงันี ้
1. เงินท่ีกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพรบัโอนจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
2. เงินท่ีกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพรบัโอนตอ่เนื่องจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น 
3. ผลประโยชนอ์นัเกิดจากเงินตาม 1. และ 2. 
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(ค) กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) (ก) และ (ข) ซึ่งเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เวน้แต ่
ไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังานเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชนโ์ดยรวมของผูถื้อหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั 
 
18.3 กองทนุรวมที่จะไดร้บัการยกเวน้ตามขอ้ 18.2 (2) ตอ้งมีลกัษณะครบถว้นดงัตอ่ไปนี ้
(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุน ตอ้งมิไดเ้ป็นไปโดยมุ่ง
แสวงหาประโยชนอ์ื่นใดนอกเหนือจากประโยชนท์ั่วไปท่ีพงึไดร้บัจากการลงทนุ เช่น เงินปันผล หรอืสทิธิออกเสยีง เป็นตน้  
(2) มีกระบวนการท่ีท าใหม้ั่นใจไดว้า่ผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมรบัทราบถงึการมีผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีถือเกินกวา่ขอ้จ ากดั
การถือหนว่ยลงทนุ ซึง่อาจกระทบตอ่การบรหิารจดัการกองทนุรวมหรอืการเลกิกองทนุรวมได ้
 
18.4 เง่ือนไขเก่ียวกบัสทิธิของผูถื้อหนว่ยลงทนุกรณีที่ถือหนว่ยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ  
(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุของบคุคลใด
หรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินขอ้จ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ  
(2) การจ ากดัสทิธิรบัเงินปันผลของผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ จะถกูจ ากดัสทิธิรบัเงินปันผลในสว่นท่ี
ถือเกินนัน้ เวน้แตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
1. การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุมิไดเ้กิดจากการไดห้นว่ยลงทนุมาเพิ่มเติม  
2. การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามขอ้ 18.2  
(ข) บรษัิทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ากดัสทิธิตาม (ก) ใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดิน  
(ค) ในระหว่างการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลส่วน
ดงักลา่วออกจากทรพัยส์นิอื่นของกองทนุรวม โดยไมน่ ามารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวม  
(3) กรณีที่บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ บรษัิทจดัการจะไมน่บัคะแนน
เสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม เวน้แตก่ารเกินขอ้จ ากดัการถือ
หนว่ยลงทนุเป็นกรณียกเวน้ขอ้จ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามขอ้ 18.2 (1) (ค) 
(4) กรณีที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุหากเป็นการขอมติรายชนิดหนว่ยลงทนุ บรษัิทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีง
สว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ เวน้แต่ 
(ก) ชนิดหนว่ยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพยีงรายเดียวหรอืกลุม่เดยีวเป็นผูถื้อหนว่ยลงทนุชนดินัน้ บรษัิท
จดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหนว่ยลงทนุดงักลา่วเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
(ข) เป็นการถือหนว่ยลงทนุท่ีมีลกัษณะตามที่ก าหนดในขอ้ 18.2 (1) (ค) 
 
บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าดว้ยเรื่องหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับ
ขอ้จ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบรษัิทจดัการ  
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19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ หากบริษัทจัดการ
กองทนุรวมไดด้  าเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบให้
ด าเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 
 
มติของผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีใหด้  าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายใหถื้อวา่มตินัน้เสยีไป  
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรือ่งที่กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษ
ของผูถื้อหนว่ยลงทนุ (มติของผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสยีงไดไ้ม่นอ้ยกวา่สามในสี่ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อ
หน่วยลงทุนซึ่งเขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนงัสอืแจง้มติและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต ่กรณีที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ การขอมติผูถื้อหนว่ยลงทนุ
นอกจากจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขอมติผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรอืที่ก าหนดไวใ้น
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามที่ก าหนดในประกาศนีแ้ลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนไม่
เทา่กนั ตอ้งไดร้บัมติเสยีงขา้งมากหรอืมติพิเศษของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติ
พิเศษของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของ
จ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนั :  
การแกไ้ขเพิ่มเติมสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน และมีสาระส าคญัที่เป็นไปตามและ
ไมข่ดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ี่ออกโดยอาศยัอ านาจของ
กฎหมายดงักลา่ว ใหถื้อวา่ขอ้ผกูพนัสว่นท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญา 
การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนยัส าคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถื้อหน่วย
ลงทนุ ทัง้นี ้เรือ่งที่กระทบตอ่สทิธิของผูถื้อหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ใหร้วมถึง 
(ก) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผลประโยชนต์อบแทนและการคืนเงินทนุใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

(ข) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์นิอื่น  
(ง) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมี
ประกนั และขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเรือ่งใดๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุเสยีผลประโยชน ์

(จ) เรือ่งที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นวา่กระทบตอ่สทิธิของผูถื้อหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
 
การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ใหม้ีผลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน ์โดยไม่ตอ้ง
ไดร้บัมติของผูถื้อหนว่ยลงทนุ 
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(ก) เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัใหม้ีสาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทนุรวมที่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยไดร้บัมติโดย
เสยีงขา้งมากหรอืมติพิเศษของผูถื้อหนว่ยลงทนุหรอืไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน หรอื 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงความเห็นวา่การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรอืสมควร และไมก่ระทบต่อ
สทิธิของผูถื้อหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัไมว่่ากรณีใด ตอ้งกระท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือโดยบคุคลผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทจดัการ
กองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตราบรษัิท (ถา้มี) 
 
บรษัิทจดัการกองทนุรวมจะจดัใหม้ีขอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ท่ีท าการและเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการกองทนุรวมเพื่อใหผู้้ถือหนว่ย
ลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทัง้จัดส่งสรุปการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
พรอ้มกบัการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม (เฉพาะกรณีของกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป)  
 
21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : มี  
 
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
22. การเลกิกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในการเลกิกองทนุ :  
22.1.1 หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมีมลูคา่หนว่ยลงทนุหรอืมีผูถื้อหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนดงันี  ้ 
(1) จ านวนผูถื้อหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 ราย ในวนัท าการใด  
(2) มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไวข้องหนว่ยลงทนุลดลงเหลือนอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาทใน
วนัท าการใด และบรษัิทจดัการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกวา่สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด หรือมียอด
รวมการขายคืนในช่วงระยะเวลาหา้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกินกว่าสองในสามของจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 
ความใน (3) มิใหน้ ามาบงัคบัใชก้ับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิก
กองทุนจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทนุยงัคงมีทรพัยส์ินคงเหลือที่มีคณุภาพและมีสภาพ
คลอ่งอยา่งเพียงพอ และผูถื้อหนว่ยที่เหลอือยูจ่ะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการขายคืนนัน้ 
(4) บริษัทจัดการจะด าเนินการเลิกกองทุนตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงที่บริษัทจัดการ
พิจารณาแลว้มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) และการเลิกกองทุนจะเป็น
ประโยชนต์อ่ผูถื้อหนว่ยลงทนุโดยรวม 
22.1.2 เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจัดการเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเวน้
กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่กองทนุเปิด หรอืไมป่ฏิบตัิตามหนา้ที่ของตน  
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22.1.3 เมื่อไดร้บัความเห็นชอบตามมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งเขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้
ถือหนว่ยลงทนุซึง่สง่หนงัสอืแจง้มติและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
22.1.4 ส านกังานอาจเพิกถอนการอนมุตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป หากปรากฏวา่ 
(1) บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่เกินกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหนว่ย
ลงทนุท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบรษัิทจดัการ 
(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณว์า่บรษัิทจดัการกองทนุรวมด าเนินการใด ๆ หรอืบคุคลใดถือหนว่ยลงทนุโดยรูเ้ห็นหรอืตกลงกบั
บุคคลอื่น อนัเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลกัษณะที่แทจ้ริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่
ประสงคจ์ะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทั่วไป 
22.1.5 ส านกังานจะเพิกถอนการอนมุตัิใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทนุรวม ในกรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัวา่อาจมีการจดัตัง้กองทนุ
รวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็น
เครือ่งมือในการบรหิารจดัการทรพัยส์นิหรอืธุรกิจของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด และส านกังานไดด้  าเนินการแจง้ใหบ้รษัิทจดัการ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งท าการชีแ้จง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชีแ้จง หรือชีแ้จง
แลว้แต่ไม่อาจพิสจูนห์รือท าใหเ้ช่ือไดว้่าการจัดตัง้กองทุนรวมเป็นการจดัตัง้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไปอย่างแทจ้ริง และ
ส านกังานสั่งใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมท าการแกไ้ข หรอืด าเนินการใด ๆ และบรษัิทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการ
ตามที่ส  านกังานสั่งได ้หรอืด าเนินการแลว้แตไ่มส่ามารถท าใหก้องทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไปอยา่งแทจ้รงิ  
 
22.2. การด าเนินการของบรษัิทจดัการ เมื่อเลกิกองทนุรวม :  
บรษัิทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้พื่อเลกิกองทนุเปิดดงักลา่ว  
(ก) ยตุิการรบัค าสั่งซือ้และค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุาม 22.1.1 
(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหนว่ยลงทนุทราบ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนรวมทัง้แจง้เป็นหนงัสือให้
ผูด้แูลผลประโยชนแ์ละส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท าการที่ปรากฏเหตตุาม 
22.1.1 
(ค) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที่เหลืออยู่ของกองทนุเปิดดงักลา่วภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตตุาม 
22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทา่ที่สามารถกระท าไดเ้พื่อช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  
(ง) ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุภายใน 10 วนัท าการนบัแตว่นั
ท าการท่ีปรากฏเหตตุาม 22.1.1 และเมื่อไดด้  าเนินการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแลว้จะถือวา่เป็นการเลกิกองทนุเปิดนัน้  
 
ในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุที่ขายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไวข้องหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดใดลดลงเหลือ
นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาทในวนัท าการใด หากบรษัิทจดัการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้บรษัิทจดัการจะด าเนินการ ตาม (ก) ถึง (ง)  
 
23. การช าระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน :  
บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีการช าระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผูช้  าระบญัชีที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบเพื่อท า
หนา้ที่รวบรวม และแจกจ่ายทรพัยส์ินที่คงเหลือจากการช าระหนีส้ินของกองทนุรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ รวมทัง้ท าการ
อย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชีกองทุนใหเ้สร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ประกาศก าหนด ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรพัยส์ินของกองทุน
รวมและผูช้  าระบญัชีจะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสดัส่วน
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผูถื้อหนว่ยลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผูถื้อหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ  
 
เมื่อไดช้ าระบญัชีเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้  าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว้ หากปรากฎว่ายังมีทรพัย์สินคงคา้งอยู่ใหผู้ช้  าระบัญชีจัดการโอนทรพัยส์ิน
ดงักลา่วใหต้กเป็นกรรมสทิธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนมุตัิจากส านกังาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษัิทจดัการกองทนุรวม ถือเป็น
สว่นหนึง่ของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหนว่ยลงทนุกบับรษัิทจดัการกองทนุรวม  
 
 

 


