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จดัตัง้และจดัการโดย 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด 
 
 
 
 

เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป 

มลูค่าโครงการ 500,000,000.00 บาท จ านวนหน่วย 50,000,000.0000 หนว่ย 
 
 
 
 

สถานทีต่ดิต่อซือ้ขายหน่วยลงทุน 
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หรอื นิติบคุคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุภายหลงั 
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หน่วยลงทนุ (ถา้มี) ซึง่เป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

มติเสียงขา้งมาก  หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของ



 
กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์6เดือน8 หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย  2 

จ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

มติพิเศษ  หมายถึง  มติของผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หรอืของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งสง่หนงัสือแจง้มติและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ค าอธิบายค าศพัทเ์รื่องการลงทนุของกองทนุเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถึงค าศพัทท์ี่ปรากฏใน
หวัขอ้ประเภทและอตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย ์เวน้แตใ่นกรณีที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ ประกาศแกไ้ขปรบัปรุง หรอืเพิ่มเติมค าอธิบายศพัทนี์เ้ป็นอย่างอื่น 

ค าศัพท ์ ค าอธิบายศัพท ์

“กลุ่มกิจการ” บรษิัทใหญ่และบรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวิชาชีพบญัชีก าหนดใหจ้ดัท างบการเงินรวม 

“กองทนุฟ้ืนฟ”ู กองทนุเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารแห่งประเทศไทย 

“กองทนุรวมพนัธบตัร
เอเชีย” 

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

“กองทนุ AI” กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund) 

“กองทนุ buy & hold” กองทนุรวมที่มุ่งเนน้ลงทนุเพียงครัง้เดียวโดยถือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวจ้นครบก าหนดอายขุองทรพัยส์ิน 
หรอืครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรอืครบอายขุองกองทนุรวม 

“กองทนุ CIS ต่างประเทศ” กองทุนที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme) ทั้งนี ้ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรสัต ์หรือรูปอื่นใดแต่  
ไม่รวมถึงกองทนุ property กองทนุ infra กองทนุ private equity ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทนุ ETF ต่างประเทศ” กองทนุ exchange traded fund ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทนุ infra” รูปแบบการลงทนุในทรพัยส์ินที่เก่ียวขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศตา่งๆ ซึง่ไดแ้ก่ 
1. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 
2. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์
หลกัในการลงทนุในลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี ้ไม่วา่กองทนุ
โครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต ์หรอืรูปอื่นใด 

“กองทนุ private equity” กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อาจจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรสัต ์หรือรูปแบบอื่นใด 
และมีลกัษณะของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้
1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่ก  าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดการจดัการเงินทนุของกิจการเงินรว่มลงทนุที่ไม่ถือเป็นการประกอบ
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ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทนุส่วนบคุคล 
2.  กิจการเงินรว่มลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
(ก) มีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนรว่มกนัของผูล้งทุนตัง้แต่ 2 รายขึน้ไป ทัง้นี ้ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อ
แสวงหาประโยชนจ์ากการจดัการทรพัยส์ินส่วนตวัของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  
(ข) มีการมอบหมายใหบ้คุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผูจ้ดัการเงินทนุและทรพัยส์ินที่เกิดจากเงินทนุ 
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเขา้ท าสญัญาการลงทุนในหุน้หรือการสนับสนุน
ทางการเงินที่ก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดม้าซึ่งหุน้ของกิจการนัน้ในภายหลงั โดยมีส่วนในการก ากับ
ดแูลแผนธุรกิจการด าเนินงานหรอืการปรบัปรุงการด าเนินงาน หรอืการด าเนินการอื่นใดในลกัษณะที่
สะทอ้นถึงการมีบทบาทตอ่การด าเนินธุรกิจของกิจการดงักล่าว 

“กองทนุ property” กองทรพัยส์ินที่เก่ียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
1. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ี่อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ี่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมใน
ตลาดทนุ 
3. foreign REIT 

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

“การลดความเสี่ยง” การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะ
ครบถว้นดงันี ้
1. ไม่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อหาผลประโยชนโ์ดยการเก็งก าไร (speculate) 
2. มีผลใหค้วามเสี่ยงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรพัยส์ินที่ตอ้งการลดความเสี่ยง 
4. สามารถลดความเสี่ยงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจดัการกองทนุรวม 

“เงินฝากหรอืตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก” 

ทรพัยส์ินดงันี ้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรอืตราสารอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัเงินฝาก  
2. สลากออมทรพัยท์ี่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ขอ้ตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงไดก้ับเงินฝาก โดย
คูส่ญัญาที่เทียบเคียงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรียกคืนเงินตน้จากคูส่ญัญาฝ่ายที่เทียบเคียงไดก้บัผูร้บั
ฝากไดเ้ต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดชันีกลุม่สินคา้โภคภณัฑ”์ ดชันีที่มีองคป์ระกอบเป็นสินคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

“ดชันีเงินเฟ้อ” ดชันีที่จดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อ 

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

“ตราสารภาครฐั 
ตา่งประเทศ” 

ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกับตราสารภาครฐัไทยที่รฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั 
ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรือ
ผูค้  า้ประกนั แตไ่ม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินของประเทศนัน้ 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงินกองทนุของสถาบนัการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอืต่างประเทศ ที่
มีการอา้งอิงจากหลกัเกณฑก์ารก ากับดูแลสถาบนัการเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรพัยต์า่งประเทศ” 

ศนูยก์ลางหรือเครอืข่ายใดๆ ที่จดัใหมี้ขึน้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี ้
1. มีการรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 
2. มีการก าหนดหลกัเกณฑห์รือจดัใหมี้ระบบ ซึ่งก าหนดเก่ียวกบัวิธีการในการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ไวเ้ป็นการล่วงหนา้ โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชด้ลุยพินิจในการจดัการซือ้ขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซือ้เสนอขายยินยอมที่จะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์

“บง.” บรษิัทเงินทนุ 

“บล.” บรษิัทหลกัทรพัย ์

“บลจ.” บล. ที่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจดัการ
กองทนุส่วนบคุคล 

“บรษิัทจดทะเบียน” บรษิัทที่มีหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการจดทะเบียนหรอืไดร้บัการอนญุาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้น SET 

“บรษิัทย่อย” บรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปิดเผยล่าสดุ  ทัง้นี ้หากไม่มีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณาตามสดัส่วนการถือ
หุน้ที่ปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสดุ 

“บรษิัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกับการจดัท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้นี ้หากไม่มีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณาตามสดัส่วนการถือ
หุน้ที่ปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสดุ 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

“ใบแสดงสิทธิ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิง ซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศ



 
กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์6เดือน8 หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย  5 

  ในผลประโยชน”์ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิ่มเติม 
(ฉบบัที่ 6) 

“ผูมี้ภาระผกูพนั” ผูท้ี่มีภาระผูกพนัในการช าระหนีต้ามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บั
อาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้  า้ประกนั แลว้แตก่รณี 

“ศนูยซ์ือ้ขาย 
derivatives” 

ศนูยซ์ือ้ขายดงันี ้
1. ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ที่ไดร้บัใบอนญุาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 
2. ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ซึ่งจดัตัง้ขึน้และใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมายต่างประเทศและไดร้บัการ
ยอมรบัจากส านกังาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทนุอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ 
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใตบ้งัคับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่ วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 
กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล 
2. หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรพัยส์ินที่เก่ียวขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
1. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 
2. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์
หลกัในการลงทนุในลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี ้ไม่ว่าจะจดัตัง้
ในรูปบรษิัท ทรสัต ์หรอืรูปอื่นใด 

“หน่วย private equity” หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันไดแ้ก่ หุน้ ใบทรสัต ์ตราสารหรือหลักฐาน
แสดงสิทธิในทรพัยส์ินของกิจการเงินรว่มลงทนุอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ ทัง้นี ้ไม่วา่กิจการดงักล่าว
จะจดัตัง้ขึน้ในรูปของบรษิัท ทรสัต ์หรอืรูปแบบอื่นใด 
1. กิจการเงินรว่มลงทนุที่ก  าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ว่าดว้ยการก าหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ
หลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทนุส่วนบคุคล 
2. กิจการเงินรว่มลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
(ก) มีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนรว่มกนัของผูล้งทุนตัง้แต่ 2 รายขึน้ไป ทัง้นี ้ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อ
แสวงหาประโยชนจ์ากการจดัการทรพัยส์ินส่วนตวัของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นการเฉพาะ 
(ข) มีการมอบหมายใหบ้คุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผูจ้ดัการเงินทนุและทรพัยส์ินที่เกิดจากเงินทนุ 

(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเขา้ท าสญัญาการลงทุนในหุน้หรือการสนับสนุน
ทางการเงินที่ก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดม้าซึ่งหุน้ของกิจการนัน้ในภายหลงั โดยมีส่วนในการก ากับ
ดูแลแผนธุรกิจ การด าเนินงานหรือการปรบัปรุงการด าเนินงาน หรือการด าเนินการอื่นใดใน
ลกัษณะที่สะทอ้นถึงการมีบทบาทตอ่การด าเนินธุรกิจของกิจการดงักล่าว 
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“หน่วย property” หน่วยของกองทรพัยส์ินที่เก่ียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
1. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ี่อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ี่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมใน
ตลาดทนุ 
3. foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสัน้” หุน้กูท้ี่มีก าหนดเวลาช าระหนีไ้ม่เกิน 270 วนันบัแตว่นัที่ออกหุน้กู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึ่งเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันีที่มีการเผยแพร่อย่างกวา้งขวางและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

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

“concentration limit” อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที่ลงทนุ 

“counterparty limit” อตัราส่วนการลงทนุที่คูส่ญัญา 

“CRA” สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 
เวน้แตท่ี่ก  าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสี่ยงดา้นเครดิตของทรพัยส์ินที่ไดร้บัการประกัน
ความเสี่ยงจากคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่าย
หนึ่งซึ่งมีภาระผูกพนัที่จะตอ้งช าระเงินใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง เม่ือเกิดเหตุการณท์ี่มีผลต่อการ
ช าระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รบัผลตอบแทนหรือ
คา่ธรรมเนียมส าหรบัการมีภาระผกูพนัดงักล่าว 

“credit event”  เหตกุารณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนีต้ามที่ระบใุนขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

“credit rating” อันดบัความน่าเช่ือถือที่จัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการช าระหนีต้าม
ตราสารหรือสญัญา 

“currency risk” ความเสี่ยงดา้น FX 

“delta” อตัราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา กบัราคา underlying ของตราสาร
หรอืสญัญา แลว้แตก่รณี 

“derivatives” สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 

“derivatives on  
organized exchange” 

derivatives ที่ซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 
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“discount rate” อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่มีการลงทนุที่จะใชใ้นการค านวณมลูค่าของหลกัทรพัย์
หรอืตราสารนัน้ 

“DW” ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรสัตห์รือกองอสงัหารมิทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกัใน
การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรพัย ์ ทัง้นี ้ไม่ว่า
กองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต ์หรอืรูปอื่นใด 

“FX” อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนภุมูิภาคลุ่มแม่น า้โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา 
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยม
เวียดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

“group limit” อตัราส่วนการลงทุนที่ค  านวณตามกลุ่มกิจการ โดยการน าอตัราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่
อยู่ในกลุม่กิจการมาค านวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูมี้ภาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้  า้ประกนั 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัที่ใชเ้ปรยีบเทียบระหวา่งประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดบัที่สามารถลงทนุได ้ 

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครัง้แรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ิน 

“issuer rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา 

“market price” มลูค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทนุรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัที่ใชเ้ปรยีบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มลูค่าการลงทนุสทุธิในทรพัยส์ินไม่ว่าเป็นการลงทนุโดยตรงหรือโดยออ้มผ่านการลงทนุในตราสาร
หรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรพัยส์ิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงใน
ทรพัยส์ินนัน้ 

“Non-retail MF” กองทนุรวมที่มีผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมดเป็นผูล้งทนุประเภทสถาบนั ซึ่งอยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป กองทนุ
รวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล 



 
กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์6เดือน8 หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย  8 

“notional amount” มลูค่าตามหนา้สญัญาของ derivatives 

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

“options” สญัญาที่มีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสญัญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายเุฉล่ียของทรพัยส์ินที่ลงทนุ ซึง่ไดจ้ากการค านวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามประเภททรพัยส์ิน 

“PVD” กองทนุส ารองเลีย้งชีพ (Provident Fund) 

“regulated market” ศนูยก์ลางที่จดัช่องทางการสื่อสารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กิดการเจรจาต่อรองซือ้ขายตราสารระหว่างกนั
ได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่างๆ ที่เก่ียวกับตราสารนัน้ โดยศูนยก์ลางดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
ทางการหรือหน่วยงานที่ท  าหนา้ที่ก  ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รือตราสารที่มีลกัษณะท านองเดียวกบั
หลกัทรพัย ์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยืมและใหยื้มหลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหยื้มหลกัทรพัย ์ 

“SET” ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ 

“single entity limit” อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศที่ผูอ้อกตราสารมีถ่ินที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมิน
ความเสี่ยงในการผิดนดัช าระหนีข้องรฐับาลของประเทศนัน้ 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรพัย์ประเภทการให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลักทรพัย ์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทนุที่โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1.  ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์6เดือน8 หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย 
 
1.2.  ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund  6M8 Not for Retail Investors 
 
1.3.  ช่ือย่อ : ASP-TFIXED 6M8 
 
1.4.  ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 
 
1.5.  ประเภทการขาย : ขายครัง้เดียว 
 
1.6.  การก าหนดอายโุครงการ : ก าหนด 
 
1.7.  อายโุครงการ : 0 ปี 6 เดือน 0 วนั 
 
1.8.  อายโุครงการถึงวนัที่ (กรณีก าหนดอายเุป็นช่วงเวลา) :  
 
1.9.  เง่ือนไข (อายโุครงการ) : 
ประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต ่ากว่า 5 เดือนและไม่เกิน 7 เดือน) นบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการ
จะแจง้วนัครบอายโุครงการใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม  

เง่ือนไขอื่นๆ : 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทุนที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกและยุติการเสนอขาย
หน่วยลงทนุ โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัยตุิการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
และจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหผู้จ้องซือ้ตามวิธีการรบัเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ที่ผูจ้องซือ้ระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัยตุิการเสนอขายหน่วยลงทนุ  
(2) ในกรณีภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หากปรากฏว่าจ านวนเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอตอ่การจดัตัง้กองทนุไดอ้ย่างเหมาะสม บรษิัทจดัการจะไม่น าทรพัยส์ินที่จ  าหน่ายไดไ้ปจดทะเบียนกองทนุรวม 
โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก และจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหผู้จ้องซือ้ตามวิธีการรบัเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุที่ผูจ้องซือ้ระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
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(3) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 15 วนันับแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทุนรวม เม่ือ
พิจารณาเห็นวา่ไม่สามารถลงทนุเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง หรอืไม่สามารถหาตราสาร
ที่จะลงทนุตามที่แจง้ไวไ้ดแ้ละผูถื้อหน่วยลงทนุอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราที่ประมาณการไว ้และบรษิัทจดัการจะจดัใหมี้
การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม  
(4) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ไดห้รือกรณีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่กระทบต่อการลงทุนของ
กองทนุที่น าเงินไปลงทนุในประเทศนัน้ๆ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑห์รอืกฎระเบียบของประเทศที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุ 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูค้วบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ หรือเง่ือนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างต่างประเทศ หรือมีการจ ากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ และ/หรือมาตรการเก่ียวกับการส ารองเงินทุนในประเทศซึ่ง
อาจมีผลกระทบท าใหก้องทนุไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทนุกลบัมาเป็นสกลุเงินบาทได ้เป็นตน้ ในกรณีดงักล่าวอาจท าใหก้องทนุ
ไม่สามารถน าเงินทุนกลบัเขา้มาไดภ้ายในวนัที่ครบก าหนดอายุโครงการ จึงท าใหก้องทุนอาจมีอายุโครงการมากกว่าที่ก  าหนด 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาน าเงินลงทนุรวมทัง้ผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจากเงินลงทนุของกองทนุดงักล่าวไปลงทนุ
ในหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูล้งทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการจะน าเงินลงทนุกลับเขา้มาในประเทศใน
โอกาสแรกที่กระท าได ้
 
1.10.  ลกัษณะโครงการ : กองทนุรวมที่เสนอขายเฉพาะผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย 
 
1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 
 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขาย : 

2.1. จ านวนเงินทนุของโครงการ : 500,000,000.00 บาท 
 
2.2. เง่ือนไข (จ านวนเงินทนุของโครงการ) : 
ระหวา่งระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการได้
ไม่เกินรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงินทนุของโครงการ (green shoe) ทัง้นี ้หากบรษิัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุ
ของโครงการแต่ไม่เต็มจ านวนที่ เพิ่มอีกรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และด าเนินการจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทุนรวมก่อนครบก าหนดสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้  
 
2.3. มลูค่าที่ตราไวต้อ่หน่วย : 10.0000 บาท 
 
2.4.  จ านวนหน่วยลงทนุ : 50,000,000.0000 หน่วย 
 
2.5.  ราคาของหน่วยลงทนุที่เสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท 
 
2.6.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก : 5,000.00 บาท 
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2.7.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป : 5,000.00 บาท 
 
2.8.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน : ไม่ก าหนด 
 
2.9.  จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน : ไม่ก าหนด 
 
2.10.  มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 
 
2.11.  จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 
 
2.12.  รายละเอียดเพิ่มเติม : 

 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุนลักษณะพิเศษ 
การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนทีจ่ะลงทุน : 

3.1.  วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 
เพื่อระดมเงินทุนจากผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย ที่มีความเขา้ใจในทรพัยส์ินที่กองทุนลงทุนและยอมรบัความเสี่ยงไดม้ากกว่าผูล้งทุน
ทั่วไป เน่ืองจากกองทนุอาจมีการลงทนุในตราสารหรือผูอ้อกตราสารที่มีอนัดบัความเน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้
(Non-investment grade) หรอืไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ที่เสนอขายทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  
 
3.2.  ประเภทกองทนุตามนโยบายกองทนุ : ตราสารหนี ้
 
3.3.  ประเภทกองทนุตามลกัษณะพิเศษ :  
 
3.4.  ประเภทการลงทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุลงทนุแบบมีความเสี่ยงทัง้ในและตา่งประเทศ 
การก าหนดสดัส่วนการลงทนุในตา่งประเทศ : ไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทนุในตา่งประเทศ 
และมีนโยบายลดหรอืปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดที่มีอยู่ 
 
3.5.  นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซือ้คืนในนามกองทุนรวมไดต้าม 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
3.6.  การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) : ลงทนุ 
3.6.1 วตัถปุระสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ : การลดความเสี่ยง 
 
3.7.  การลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) : ไม่ลงทนุ 
 
3.8.  กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style) : มีกลยทุธก์ารลงทนุครัง้เดียว (buy-and-hold) 
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3.9.  ดชันีชีว้ดั/อา้งอิง (Benchmark) :  
ไม่มี เน่ืองจาก กองทุนมีกลยุทธก์ารการลงทุนครัง้เดียวและถือครองจนครบอายุโครงการ (buy-and-hold) เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที่
คาดหวงัตามระยะเวลาที่ก าหนดไว ้จงึไม่จ าเป็นตอ้งมีตวัชีว้ดั 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทียบตามที่บรษิัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใตก้รอบ
นโยบายการลงทนุที่ก  าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยน
ตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ  
ภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
และ/หรือ ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ดัในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีที่ผูอ้อกตวัดัชนีของตัวชีว้ดัไม่ไดจ้ัดท าหรือเปิดเผยขอ้มูล/อัตรา
ดงักล่าวอีกต่อไป โดยบรษิัทจดัการจะแจง้เปลี่ยนแปลงดงักล่าวผูถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์อง
บรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได ้
 
3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 
 
3.11. รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ : 
- กองทนุรวม buy-and-hold 

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารหนี ้และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือ
ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน และ/หรือหน่วย CIS รวมทัง้อาจลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดหรือเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้และ
อาจลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งตราสารที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้(Non-investment grade) และ/หรือ ที่ไม่ไดร้บั
การจดัดนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) โดยในกรณีที่ตราสารดงักล่าวเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ (Subordinated Debt) จะตอ้งไดร้บั
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได ้(investment-grade)  

กองทุนจะลงทุนทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศในส่วนการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน และอาจท าสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้อา้งอิงกบัอตัราดอกเบีย้เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงดา้นอตัราดอกเบีย้ของกองทนุ นอกจากนีก้องทนุอาจเขา้ลงทนุในตราสาร
ที่มีอายยุาวกวา่อายโุครงการโดยจะเขา้ท าสญัญาขายตราสารดงักล่าวเพื่อใหอ้ายขุองสญัญาสอดคลอ้งกบัอายโุครงการ เป็นตน้ 
อนึ่ง กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 

ทัง้นี ้การค านวณอตัราส่วนการลงทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุและอตัราส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัความเสี่ยงต่างประเทศจะ
ไม่น ามาบงัคบัใชใ้นช่วงระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้
1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัที่จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 
2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุ 
 
3.12.  รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ : ไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทนุในตา่งประเทศ 
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3.13 . ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทนุ : 
3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทนุในประเทศ: 
บรษิัทจดัการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์ินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมีประกาศแกไ้ขหรอืเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของ
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินหรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์ินในส่วนอื่นของขอ้ 3.13.1 ซึ่งมีคุณสมบตัิตาม
หลกัเกณฑท์ี่ครบถว้น ดงันี ้
1.1 ไม่มีขอ้ก าหนดหรอืเง่ือนไขที่ท  าใหผู้ล้งทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูค่าเงินลงทนุในตราสาร 
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่กองทุน ไดด้  าเนินการใหมี้การรบัโอน
สิทธิเรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรอืมีเง่ือนไขใหก้องทนุสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได)้ 
1.3 มีขอ้มลูเก่ียวกบัตราสารที่ถกูตอ้งครบถว้นและมีการปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บริษัทจดัการสามารถเขา้ถึงได้
เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทนุไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมีขอ้มลูราคาที่สะทอ้นมลูค่ายตุิธรรม โดยขอ้มลูดงักล่าว
ตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูที่เช่ือถือไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล 

2. คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิ่มเติมจากที่ก าหนดในขอ้ 1.  
2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหนีก้ารคา้ B/E หรือ P/N ดังกล่าวตอ้งมีการรบั
อาวลัหรือรบัรองโดยบคุคลดงันี ้
2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2.1.2 ธนาคารออมสิน 
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
2.1.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
2.1.8 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 
ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ั่งจ่ายหรือผูอ้อกตั๋วทัง้จ านวนรวมถึงดอกเบีย้  (ถา้มี) 
ตามที่ระบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  
 
ส่วนที ่2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS   
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทยตอ้งมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี ้ 
1. กรณีเป็นหน่วย CIS  
1.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1 – 1.3 
1.2 ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไม่ใชก้บัการลงทนุในหน่วย CIS ของ
กองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแท่ง)  
1.2.1 มีการลงทนุในทรพัยส์ินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่กองทนุสามารถลงทนุได ้
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1.2.2 มีการลงทนุในทรพัยส์ินเมื่อใชว้ิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของ
กองทนุนัน้ 
1.2.3 มีการลงทนุในทรพัยส์ินเม่ือใชว้ิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบั
ทรพัยส์ินที่เป็น SIP ของกองทนุนัน้ 
1.2.4 มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุนัน้ 
1.3 ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทนุรวมฟีดเดอร ์
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่ก าหนดในสว่นที่ 2 ขอ้ 1. 
2.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบั ตราสาร TS ในสว่นที่ 1 ขอ้ 1.1 - 1.3  
2.2 จดทะเบียนซือ้ขายใน SET 
 
ส่วนที ่3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้บัฝากดงันี ้
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
10. สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 1. - 9.  
 
ส่วนที ่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 บรษิัทประกนัภยั 
1.6 ธปท. 
1.7 กองทนุฟ้ืนฟ ู
1.8  นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ 
 
 



 
กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์6เดือน8 หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย  15 

2. ตราสารที่ใชใ้นการท า reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดงันี ้
2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งมี credit rating อยู่ในอนัดบั 
investment grade  
2.2 B/E P/N บตัรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้กูร้ะยะสัน้ ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ เป็นผูมี้ภาระผูกพนั ซึ่งมี
อายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี 
2.3 B/E หรอื P/N ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก าหนดวนัใชเ้งินตามตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใชเ้งิน
เม่ือทวงถามหรอืเม่ือไดเ้ห็น 
2.4 B/E P/N หรอืศกุกู ที่มีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแตว่นัที่ออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้าจากการ
จดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
2.5  ตราสารหนีซ้ึ่งมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีขอ้มลูราคาที่น่าเช่ือถือและอา้งอิง
ไดซ้ึง่มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักล่าวตอ้งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่ เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้น
ดงักล่าวตามที่ CRA ไดเ้ปรยีบเทียบไว ้ 
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 
2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีขอ้มูลราคาที่น่าเช่ือถือและ
อา้งอิงไดซ้ึง่มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักล่าวตอ้งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่ เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้น
ดงักล่าวตามที่ CRA ไดเ้ปรยีบเทียบไว ้ 
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 
2.7 ทรพัยส์ินอื่นตามที่ส  านกังานก าหนดเพิ่มเติมโดยอาศยัอ านาจตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
3. ระยะเวลาการรบัช าระหนีข้อง reverse repo ตอ้งไม่เกิน 90 วนั 
4. ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมที่ บริษัทจัดการตอ้งปฏิบัติส  าหรบัการลงทุนใน reverse repo ตามหลักเกณฑท์ี่ส  านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
ส่วนที ่5 : ธุรกรรมประเภทการใหยื้มหลกัทรพัย ์(securities lending)  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี ้
1. คู่สญัญา ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สญัญาดังกล่าวกระท าการ
ในฐานะตวัแทนของผูยื้ม ผูยื้มตอ้งเป็นบคุคลดงันีท้ี่สามารถประกอบธุรกิจหรอืด าเนินกิจการไดต้ามกฎหมายไทย 
1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจ SBL 
1.2 ธปท. 
1.3 กองทนุฟ้ืนฟ ู
1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการสง่ออกแห่งประเทศไทย 
1.5 ธพ. 
1.6 บง. 
1.7  บล. 
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1.8 บรษิัทประกนัชีวิต 
1.9 กองทนุส่วนบคุคลที่มีมลูค่าทรพัยส์ินของผูล้งทนุแตล่ะรายตัง้แต ่1 ลา้นบาทขึน้ไป 
1.10 กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
1.11 นิติบคุคลอื่นตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
2. หลกัทรพัยท์ี่ใหยื้ม ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ี่อยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรือหลกัทรพัยท์ี่ ธปท. ท า
หนา้ที่เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ 
3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิัทจดัการตอ้งด าเนินการดงันี ้
3.1 ด าเนินการใหมี้การวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูยื้มเพื่อเป็นประกนัการใหยื้มหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็นหลกัประกนัดงันี ้ 
3.1.1 เงินสด 
3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 
3.1.3 B/E P/N บตัรเงินฝาก ศกุกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที่ ธพ. บง. หรอืธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูมี้ภาระผกูพนั  
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก าหนดวนัใชเ้งินตามตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตั๋วและเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้
เงินเม่ือทวงถามหรอืเม่ือไดเ้ห็น 
3.1.5 B/E P/N หรอืศกุกู ที่มีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแตว่นัที่ออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้าจาก
การจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
3.1.6 ตราสารหนีท้ี่มี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade 
3.1.7 หนงัสือค า้ประกนัที่ ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทนุเพื่อเป็นประกนัการคืนหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุ  
3.1.8 หุน้จดทะเบียนใน SET ที่มีรายช่ืออยู่ในดชันี SET50 ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทนุไม่มีนโยบายการลงทนุในตราสารทนุ กองทนุ
จะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได.้ 
3.1.9 หน่วยลงทนุของ MMF 
3.2 ด าเนินการใหก้องทนุมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให ้บรษิัทจดัการ
สามารถบงัคบัช าระหนีเ้อาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 
3.3 หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ที่กองทนุมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายต่อหรือท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกนันัน้ได ้เวน้
แตเ่ป็นการบงัคบัช าระหนีต้ามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหยื้มหลกัทรพัยน์ัน้เอง 
3.4 ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ี่ใหยื้ม 
3.5 ในกรณีที่หลกัประกนัเป็นเงินสด ใหน้ าเงินสดดงักล่าวไปลงทนุโดยทนัทีในทรพัยส์ินดงันี ้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.  หรอืธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
3.5.2 บตัรเงินฝากหรอื P/N ดงันี ้
3.5.2.1 บตัรเงินฝาก หรอื P/N ที่ ธพ. บง. หรอืธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูมี้ภาระผกูพนั 
3.5.2.2  P/N ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก าหนดวนัใชเ้งินตามตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใชเ้งินเม่ือ
ทวงถามหรอืเม่ือไดเ้ห็น 
3.5.2.3 P/N ที่มีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแตว่นัที่ออก ซึง่มี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดงันี ้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้าจาก
การจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
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3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 
3.5.4 reverse repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 
4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาที่มีลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัระบบงาน สญัญายืมและใหยื้มหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกันใน
ธุรกรรมการยืมและใหยื้มหลกัทรพัย ์
 
ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุดงันี ้

1. ประเภท underlying  derivatives ที่กองทนุจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงันี ้
1.1 ทรพัยส์ินที่กองทนุสามารถลงทนุได ้
1.2  อตัราดอกเบีย้ 
1.3  อตัราแลกเปลี่ยนเงิน 
1.4  เครดิต เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5  ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีที่มีองคป์ระกอบเป็นสินคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7 
1.6  ดชันีที่มีองคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
1.7  underlying อื่นตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
ในกรณีที่ derivatives อา้งอิงกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที่อา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรือ
ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี ้ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็นองคป์ระกอบ
ของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพรห่ลายดว้ย 
2. เง่ือนไขการลงทนุ บรษิัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เม่ือ 
2.1 กรณี MF ไดร้ะบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดงันี ้
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทน
ซือ้ขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 
2.3 ในกรณีที่จะตอ้งมีการช าระหนีด้ว้ยการส่งมอบสินคา้เม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่กองทุนสามารถ
ลงทนุได ้ทัง้นี ้ไม่วา่กองทนุจะเป็นผูมี้สิทธิรบัมอบหรอืมีหนา้ที่ส่งมอบสินคา้นัน้ก็ตาม 
3. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงันี ้
3.1 เป็นดชันีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมีการระบแุหลง่ขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจยัต่างๆ ที่น ามาใช้
ในการค านวณ และมีการค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้นี ้underlying หรอืปัจจยั
ดงักล่าวตอ้งมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระดว้ย 
3.2 เป็นดชันีที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
3.2.1 ดชันีที่มีการกระจายตวัอย่างเพียงพอ โดยเป็นดชันีที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี ้
3.2.1.1 ดชันีที่องคป์ระกอบแตล่ะตวัมีน า้หนกั ≤ 20% ของน า้หนกัทัง้หมด 
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทั้งหมด ในกรณีที่ เป็นไปตามสภาวะตลาด โดย
องคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมีน า้หนกัไม่เกินอตัราที่ก าหนดใน 3.2.1.1 
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การพิจารณาการกระจายน า้หนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบที่เก่ียวขอ้งกบัทองค าหรอืน า้มนัดิบมาพิจารณา 
3.2.2 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้นดงันี ้
3.2.2.1 เป็นดชันีที่มีองคป์ระกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที่กองทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 
3.2.2.2 เม่ือค านวณเงินลงทนุตามสดัส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทนุลงทนุในตราสารหรือสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ล
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้ 
3.3 เป็นดชันีที่ไดร้บัการพัฒนาโดยสถาบนัที่มีความน่าเช่ือถือและท าหนา้ที่ไดอ้ย่างอิสระจาก บริษัทจัดการทัง้นี ้หากปรากฏว่า
สถาบนัดงักล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บริษัทจดัการ บริษัทจัดการนัน้ตอ้งจดัใหมี้มาตรการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพดว้ย 
3.4 มีการแสดงดชันีนัน้ๆ อย่างตอ่เน่ืองเป็นประจ าทกุวนัท าการผ่านสื่อที่มีการเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตกุารณ ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทย
หรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินคา้และบริการที่ บริษัทจดัการแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวิธีการค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าว
สามารถสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 
4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหมี้ทรพัยส์ินที่เพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 
บรษิัทจดัการตอ้งจดัใหมี้ทรพัยส์ินของกองทนุที่มีคณุภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทนุอาจตอ้งช าระ
หนี้ตามข้อตกลงเม่ือ derivatives สิ ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ ได้ลงทุนใน derivatives นั้น  และเป็นไปตามที่ ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
5. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทนุที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลดความเสี่ยง 
ในกรณีที่  บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่  underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 
derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
6. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทนุใน OTC derivatives 
6.1 บรษิัทจดัการตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้
6.1.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทุกวันที่  15 และวัน
สดุทา้ยของแตล่ะเดือน  ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยดุท าการของ บรษิัทจดัการใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายตุิธรรมภายใน
วนัท าการถดัไป 
6.1.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณท์ี่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและ
แจง้มลูค่ายตุิธรรมของ derivatives ให ้บรษิัทจดัการทราบทนัที 
6.1.3 คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมใหมี้การลา้งฐานะ derivatives เม่ือ บรษิัทจดัการรอ้งขอได ้
7. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives บรษิัทจดัการตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงันี ้
7.1 เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านัน้ 
7.2 เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรอืเทียบเคียงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดงันี ้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสี่ยงดา้นเครดิตที่เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการ
ช าระหนีต้าม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผูข้ายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่
จะตอ้งช าระเงินตามขอ้ตกลงซือ้ประกันความเสี่ยงเม่ือเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกันความเสี่ยงครบ
ก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวนัครบก าหนดตามปกติ)  ทั้งนี ้ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดใหผู้ข้ายประกันความเสี่ยงมี
หนา้ที่ช  าระหนีเ้ม่ือเกิด credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเม่ือเกิด 
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credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรพัยร์ายนัน้ 
แตข่อ้ตกลงจะครบก าหนดเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสี่ยงของสินทรพัยอ์า้งอิงที่เกิดจากการลดลงของ
ผลตอบแทนที่จะไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งอิง โดยผูข้ายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรือ
อตัราลอยตวัที่อา้งอิงกับอตัราดอกเบีย้ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถา้มี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิง เพื่ อ
แลกกับการที่ผูซ้ือ้ประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึน้ (ถา้มี) ของมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิงใหก้ับ
ผูข้ายประกนัความเสี่ยง จนกวา่จะเกิด credit event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื่นตามที่ส  านกังานยอมรบั ซึง่มีขอ้ตกลงที่มีลกัษณะดงันี ้
7.3.1 มีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือกฎหมายอื่น 
7.3.2 ไม่มีขอ้ก าหนดที่ท  าใหส้ิทธิที่ก  าหนดไวใ้นตราสารหนีห้รอืสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่ credit derivatives นัน้อา้งอิงเสื่อมเสียไป 
7.3.3 ไม่มีขอ้ก าหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่คูส่ญัญา 
 
3.13.2  ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ:  
บริษัทจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์ินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรอืประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้
เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรอืส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมีประกาศแกไ้ขหรอืเพิ่มเติมประเภทหรือ
ลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินหรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
ทัง้นี ้การลงทนุในตราสารหรอืสญัญาในตา่งประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการท าสญัญาในประเทศที่มี
หน่วยงานก ากับดูแลดา้นหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต์า่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิัทที่จดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์ินในส่วนอื่นของขอ้ 3.13.2 ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
หลกัเกณฑท์ี่ครบถว้น ดงันี ้
1.1 ไม่มีขอ้ก าหนดหรอืเง่ือนไขที่ท  าใหผู้ล้งทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูค่าเงินลงทนุในตราสาร 
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่กองทุน ไดด้  าเนินการใหมี้การรบัโอน
สิทธิเรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทนุสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได)้ 
1.3 มีขอ้มลูเก่ียวกบัตราสารที่ถกูตอ้งครบถว้นและมีการปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บริษัทจดัการสามารถเขา้ถึงได้
เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทนุไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมีขอ้มลูราคาที่สะทอ้นมลูค่ายตุิธรรม โดยขอ้มลูดงักล่าว
ตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูที่เช่ือถือไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล 
2. คณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิ่มเติมจากที่ก าหนดในขอ้ 1. 
2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรือ P/N ดังกล่าวตอ้งมีการรบั
อาวลัหรือรบัรองโดยบคุคลดงันี ้
2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2.1.2 ธนาคารออมสิน  
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
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2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
2.1.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
2.1.8 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 
ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ั่งจ่ายหรือผูอ้อกตั๋ว ทัง้จ านวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถา้มี) 
ตามที่ระบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 
 
ส่วนที ่2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS  
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายตา่งประเทศ ตอ้งมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี ้ 
1. กรณีเป็นหน่วย CIS  
1.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1 – 1.3 
1.2 เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศที่มีลกัษณะดงันี ้
1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่ก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทนุดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO 
1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุ CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑก์าร
ก ากบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทนุเพื่อผูล้งทนุรายย่อยของประเทศนัน้ 
1.3 ประเทศที่ก ากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทนุอย่างเพียงพอ ทัง้นี ้ตามรายช่ือประเทศที่
ส  านกังานก าหนด 
1.4 ในกรณีเป็นการลงทนุของ MF ในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุดงักล่าวตอ้งมีการจ ากดัการกูยื้มไวเ้ฉพาะกรณี
มีเหตุจ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านัน้ และมีนโยบายการลงทุนดงันี ้(ไม่ใชก้ับการลงทุนในหน่วยของ
กองทนุ CIS ตา่งประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแท่ง) 
1.4.1 มีการลงทนุในทรพัยส์ินเม่ือใชว้ิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของ MF
นัน้ ทัง้นี ้หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์ินที่เป็น SIP 
1.4.2 มีการลงทุนในทรพัยส์ินเม่ือใชว้ิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit ส าหรบั
ทรพัยส์ินที่เป็น SIP ของ MF นัน้ 
1.4.3 มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้ 
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ตอ้งเป็นกองทุนที่มุ่งเนน้ลงทุนในทรพัยส์ินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF 
สามารถลงทุนได ้และเม่ือน าทรพัยส์ินที่ไม่สามารถลงทุนไดม้าค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้จะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 20 ของ 
NAV ของ MF ดงักล่าว  
1.5 ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุ CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทนุ
ที่มีลกัษณะท านองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี ้โดย
ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็นและ
คา่ธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสือชีช้วนดว้ย 
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2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่ก าหนดในส่วนที่ 2 ขอ้ 1. 
2.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1 - 1.3 
2.2 จดทะเบียนในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 
 
ส่วนที ่3 :  ทรพัยส์ินประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้บัฝากดงันี ้
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
3. สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 1. - 2.  
 
ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหยื้มหลกัทรพัย ์(securities lending)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุดงันี ้

1. ประเภท underlying  derivatives ที่กองทนุจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงันี ้
1.1 ทรพัยส์ินที่กองทนุสามารถลงทนุได ้
1.2  อตัราดอกเบีย้ 
1.3  อตัราแลกเปลี่ยนเงิน 
1.4  เครดิต เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5  ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีที่มีองคป์ระกอบเป็นสินคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7 
1.6  ดชันีที่มีองคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
1.7  underlying อื่นตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
ในกรณีที่ derivatives อา้งอิงกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที่อา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรือ
ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี ้ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็นองคป์ระกอบ
ของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพรห่ลายดว้ย 
2. เง่ือนไขการลงทนุ บรษิัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เม่ือ 
2.1 กรณี MF ไดร้ะบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดงันี ้
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทน
ซือ้ขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 
2.3 ในกรณีที่จะตอ้งมีการช าระหนีด้ว้ยการส่งมอบสินคา้เม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่กองทุนสามารถ
ลงทนุได ้ทัง้นี ้ไม่วา่กองทนุจะเป็นผูมี้สิทธิรบัมอบหรอืมีหนา้ที่ส่งมอบสินคา้นัน้ก็ตาม 
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3. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงันี ้
3.1 เป็นดชันีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมีการระบแุหลง่ขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจยัต่างๆ ที่น ามาใช้
ในการค านวณ และมีการค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้นี ้underlying หรอืปัจจยั
ดงักล่าวตอ้งมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระดว้ย 
3.2 เป็นดชันีที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
3.2.1 ดชันีที่มีการกระจายตวัอย่างเพียงพอ โดยเป็นดชันีที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี ้
3.2.1.1 ดชันีที่องคป์ระกอบแตล่ะตวัมีน า้หนกั ≤ 20% ของน า้หนกัทัง้หมด 
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทั้งหมด ในกรณีที่ เป็นไปตามสภาวะตลาด โดย
องคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมีน า้หนกัไม่เกินอตัราที่ก าหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน า้หนกัตาม 3.2.1.1 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบที่เก่ียวขอ้งกบัทองค าหรอืน า้มนัดิบมาพิจารณา 
3.2.2 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้นดงันี ้
3.2.2.1 เป็นดชันีที่มีองคป์ระกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที่กองทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 
3.2.2.2 เม่ือค านวณเงินลงทนุตามสดัส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทนุลงทนุในตราสารหรือสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ล
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้ 
3.3 เป็นดชันีที่ไดร้บัการพัฒนาโดยสถาบนัที่มีความน่าเช่ือถือและท าหนา้ที่ไดอ้ย่างอิสระจาก บริษัทจัดการทัง้นี ้หากปรากฏว่า
สถาบนัดงักล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บริษัทจดัการ บริษัทจัดการนัน้ตอ้งจดัใหมี้มาตรการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพดว้ย 
3.4 มีการแสดงดชันีนัน้ๆ อย่างตอ่เน่ืองเป็นประจ าทกุวนัท าการผ่านสื่อที่มีการเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตกุารณ ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินคา้และบริการที่ บริษัทจัดการแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวิธีการค านวณของ
ผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 
4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหมี้ทรพัยส์ินที่เพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 
บรษิัทจดัการตอ้งจดัใหมี้ทรพัยส์ินของกองทนุที่มีคณุภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทนุอาจตอ้งช าระ
หนี้ตามข้อตกลงเม่ือ derivatives สิ ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ ได้ลงทุนใน derivatives นั้น  และเป็นไปตามที่ ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
5. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทนุที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลดความเสี่ยง 
ในกรณีที่  บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่  underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 
derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
6. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทนุใน OTC derivatives 
6.1 บรษิัทจดัการตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้
6.1.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทุกวันที่  15 และวัน
สดุทา้ยของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยดุท าการของ บรษิัทจดัการใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายตุิธรรมภายใน
วนัท าการถดัไป 
6.1.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณท์ี่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและ
แจง้มลูค่ายตุิธรรมของ derivatives ให ้บรษิัทจดัการทราบทนัที 
6.1.3 คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมใหมี้การลา้งฐานะ derivatives เม่ือ บรษิัทจดัการรอ้งขอได ้
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7. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives บรษิัทจดัการตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงันี ้
7.1 เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านัน้ 
7.2 เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรอืเทียบเคียงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดงันี ้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสี่ยงดา้นเครดิตที่เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการ
ช าระหนีต้าม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผูข้ายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่
จะตอ้งช าระเงินตามขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสี่ยงเม่ือเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัความเสี่ยงครบก าหนด
ทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวนัครบก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี ้ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการ
เดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดใหผู้ข้ายประกันความเสี่ยงมีหนา้ที่ช  าระหนี้
เม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเม่ือเกิด credit event 
ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรพัยร์ายนัน้ 
แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสี่ยงของสินทรพัยอ์า้งอิงที่เกิดจากการลดลงของ
ผลตอบแทนที่จะไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งอิง โดยผูข้ายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรือ
อตัราลอยตวัที่อา้งอิงกับอตัราดอกเบีย้ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถา้มี) ของมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิง 
เพื่อแลกกับการที่ผูซ้ือ้ประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึน้ (ถา้มี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิง
ใหก้บัผูข้ายประกนัความเสี่ยง จนกวา่จะเกิด credit event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื่นตามที่ส  านกังานยอมรบั ซึง่มีขอ้ตกลงที่มีลกัษณะดงันี ้
7.3.1 มีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 
7.3.2 ไม่มีขอ้ก าหนดที่ท  าใหส้ิทธิที่ก  าหนดไวใ้นตราสารหนีห้รอืสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่ credit derivatives นัน้อา้งอิงเสื่อมเสียไป 
7.3.3 ไม่มีขอ้ก าหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่คูส่ญัญา 

3.14  อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน เพือ่เป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม:  
อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวมในประเทศและตา่งประเทศ:  
บรษิัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์ินอื่น หรอืหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก า หนดดงัตอ่ไปนี ้เวน้แต่ในกรณี
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมีประกาศแกไ้ขหรอืเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะ
ของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 
 

ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ  
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป  

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แตต่ ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 
2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากวา่ investment grade หรอื ไม่มี credit 
rating 

ไม่เกิน 25% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที่2 ขอ้1 หรอืขอ้ 3.13.2 ส่วนที่2 ขอ้1 ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  ไม่เกิน 25% 
5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้

5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรอืศกุกู ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
หรอืสาขา ธพ. ต่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ  
ที่ไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้ง
เป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย 
5.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ ตอ้ง
ขึน้ทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แตอ่ตัรา
ใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรอื 
(2)  น า้หนกัของตราสารที่
ลงทนุในbenchmark + 5% 

6 6.1 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
6.1.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรอืศกุกู ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทยและเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่ม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)  
6.1.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
6.1.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ 
6.1.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.1.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ 
ที่ไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.1.2.1 หรอื 6.1.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าว
ตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
6.1.2.3.1 บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.2.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.2.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้
แลว้แตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรอื 
(2)  น า้หนกัของทรพัยส์ินใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ขอ้ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2 
6.1.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ  
ตอ้งขึน้ทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 
6.2 reverse repo 
6.3 OTC derivatives 
6.4 หน่วย CIS ตามที่ระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ขอ้ 2 หรอืขอ้ 3.13.2 ส่วนที่ 2 
ขอ้ 2 ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรอือยู่ในระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหวา่งด าเนินการแกไ้ข
เหตทุี่อาจท าใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ) 

7 ทรพัยส์ินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดังนี ้ไม่มีขอ ้ก าหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสาร หรือคู่สัญญา
แลว้แตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที ่2 : อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามกลุม่กิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรพัยส์ินของบรษิัททกุบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการ

เขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับรษิัทดงักล่าว  
ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี ้
แลว้แตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน 
benchmark + 10% 

หมายเหต ุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที ่3 : อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมาย

ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย 
หรอืคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรอืสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยใน
รอบปีบญัชี  เวน้แตเ่ป็น MF ที่
มีอายโุครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉล่ีย
ตามรอบอายกุองทนุ 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ที่
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที่ MF ไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม reverse repo 
หรอื securities lending หรอื derivatives) 

อายกุองทนุ คงเหลือ < 6 เดือน  
ทัง้นี ้เฉพาะ MF ที่มีอายุ
โครงการ > 1 ปี  
 

2 ทรพัยส์ินดงันี ้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่ MFไดด้ าเนินการใหมี้การรบัโอน
สิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให ้MF
สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้
2.2 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี ้
(ขอ้นีไ้ม่ใชก้ับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน 
B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือ
รอบการลงทนุของ MF หรอืมีการลงทนุใน derivatives เพื่อใหท้รพัยส์ินดงักล่าวมี
อายสุอดคลอ้งกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ่งไดแ้ก่ ทรพัยส์ินตามขอ้ 7 ของส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณ

ตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคูส่ญัญา (single entity limit)  
รวมกนัไม่เกิน 15% 

 
6 derivatives ดงันี ้

6.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives  
ที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง (hedging)  

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงที่มีอยู่ 

7 ทรพัยส์ินดงัตอ่ไปนี ้
7.1 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ 
7.2 derivative ที่มี underlying เป็นตราสารตามขอ้ 7.1 

ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 20% 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MFไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกับ  
product limit 
 
ส่วนที ่4 : อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที่ลงทนุ (concentration limit)  

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน 
1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

และศกุกู ของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทย
หรอืตราสารหนีภ้าครฐัตา่งประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial liability)1 ของผูอ้อก
ตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ  
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บรษิัทจดัการอาจน ามลูค่า
หนีส้ินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูคา่หนีส้ินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีส้ินทางการเงินนัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีการ
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน 
เผยแพรเ่ป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามที่
เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ2 ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้
เป็นรายครัง้เวน้แตใ่นกรณีที่ผูอ้อกตราสารไดมี้การย่ืนแบบ filing ในลกัษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่ 
และมี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากวา่ investment grade หรอืไม่มี credit 
rating ให ้บรษิัทจดัการลงทนุเพื่อกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บรษิัทจดัการ
รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกตราสารไดมี้การย่ืนแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นราย
โครงการ (อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใด 
กองทนุหนึ่ง 

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอืกองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้ 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถว้นดงันีโ้ดยไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

หมายเหต ุ :  
1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผูอ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ัดท างบการเงินตาม
มาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก  าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตาม
กฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรบัในระดับสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรอื United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 
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ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยการลงทนุ
ของกองทนุ และ/หรือ ที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
 
ส่วนที ่5 :  การด าเนินการเม่ือทรพัยส์ินที่ลงทนุขาดคณุสมบตัิหรอืการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ 

1. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดแต่ต่อมาทรพัยส์ินที่ลงทนุมีคณุสมบตัิที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็น
เหตใุหข้าดคณุสมบตัิในการเป็นทรพัยส์ินที่กองทนุสามารถลงทนุไดอ้ีกตอ่ไป บรษิัทจดัการตอ้งด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวนัที่ทรพัยส์ินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานตอ่ผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่เกิดกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บรษิัทจดัการ 
(2) จ าหน่ายทรพัยส์ินที่ขาดคณุสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านงึถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั แตต่อ้งไม่เกินกวา่ 90 วนันบั
แตว่นัที่ทรพัยส์ินนัน้ขาดคณุสมบตัิ เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4 
(3) เม่ือบรษิัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินที่ขาดคุณสมบตัิ หรือทรพัยส์ินที่ขาดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัิเปลี่ยนแปลงไปจน
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดแลว้ บริษัทจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทนุในทรพัยส์ิน
ดงักล่าว รวมถึงวนัที่ไดจ้  าหน่ายทรพัยส์ินนัน้ออกไปหรือวนัที่ทรพัยส์ินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิแลว้แต่กรณี และใหจ้ดัส่ง
รายงานตอ่ผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่เกิดกรณีดงักล่าว 
ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินที่ขาดคณุสมบตัิใหเ้ป็นไปตาม (2) บริษัทจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูตาม
วรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตทุี่ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินดงักล่าว และจดัส่งรายงานตอ่ส านกังาน และผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนั
ท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2. ในกรณีที่ทรพัยส์ินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก  าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทนุเป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนัโดยมิไดเ้กิดจากการลงทนุเพิ่ม บรษิัทจดัการตอ้งด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1) จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทนุ และวนัที่การลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน ์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนา
รายงานไวท้ี่บรษิัทจดัการ 
(2) ไม่ลงทนุเพิ่มเติมในทรพัยส์ินที่เกินอตัราส่วนการลงทนุจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที่ก  าหนด 
เวน้แตเ่ป็นการด าเนินการตามขอ้ 3 
(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที่ก  าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่
เกินระยะเวลาดงันี ้เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4  

(ก) 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค  านวณตามประเภททรพัยส์ิน 
ส าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรอืตั๋วสญัญาใชเ้งิน  

(ข) 90 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)  
(4) เม่ือบรษิัทจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที่ก  าหนดแลว้ บรษิัทจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเก่ียวกบัช่ือ 
จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์ินดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนแลว้แต่กรณี และ
จดัสง่รายงานตอ่ผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่สามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุได ้
ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที่ก  าหนดตาม (3)(ก) หรือ (ข) บรษิัทจดัการตอ้งจดัท า
รายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านกังาน และผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักล่าว 
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ความในวรรคหนึ่งมิใหน้ ามาใชก้ับกองทุนรวมที่มุ่งเนน้ลงทุนเพียงครัง้เดียวโดยถือทรพัยส์ินที่ลงทุนไวจ้นครบก าหนดอายุของ
ทรพัยส์ิน หรอืครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรอืครบอายขุองกองทนุรวม 

3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก  าหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปนี ้จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทนุ ใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนโุลม  
(1) กรณีที่กองทนุมีการลงทนุหรอืไดส้ิทธิจากการเป็นผูถื้อหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนที่มีอยู่เดิมนัน้ 
(2) กรณีที่กองทนุไดร้บัทรพัยส์ินมาจากการบรจิาค 

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2 (3) (ข) หรือบรษิัทจดัการมีความเห็นวา่การด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชนต์อ่ผู้
ลงทนุ บรษิัทจดัการสามารถใชด้ลุยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยจะค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั และ
จะส่งรายงานเก่ียวกับการด าเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูถื้อหน่วยลงทุนและ
ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมก่อนครบระยะเวลาที่ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว ทัง้นี ้ในการจดัส่งรายงาน
ดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการแทนได ้
 
ส่วนที ่6 : การด าเนินการเม่ือการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีที่กองทนุมีสดัส่วนการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บรษิัทจดัการตอ้ง
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1) จดัท ารายงานเก่ียวกบัการลงทนุที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พรอ้มทัง้ เหตผุลที่ท  าใหมี้การลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทนุ และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บรษิัทจดัการ 
(2) ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทนุของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน  
ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดในขอ้ 2 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุน
ของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บริษัทจดัการจะไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการจะจดัใหมี้วิธีการในการใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเดิม
ในการที่จะออกจากกองทนุรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลใชบ้งัคบั โดยวิธีการดงักล่าวจะมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ  รวมทัง้เม่ือได้รบัมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมแลว้ 
บรษิัทจดัการจะงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจากผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมีผล
ใชบ้ังคับ และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทนุรวมยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั บรษิัทจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิ่มเติม 
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4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี 
 
4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี 
 
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) : ไม่มี 
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 
-  บรษิัทจดัการ 
-  ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน  
-  Internet 
-  อื่นๆ เช่น โทรสาร สื่ออิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นใด 
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 
บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก โดยจะระบุไวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี ้
ผูส้ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถท ารายการซือ้หน่วยลงทนุไดต้ัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถึงเวลา 15.30 น.  

5.2.1 การขอรบัหนงัสือชีช้วนและเอกสารการจองซือ้ 
ผูส้นใจจองซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรบัหนงัสือชีช้วนและเอกสารการจองซือ้ไดท้ี่บรษิัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) ในระหวา่งวนัและเวลาท าการ 

5.2.2 วิธีการเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผูถื้อหน่วยลงทุน ผูส้นใจลงทุนตอ้งเปิดบญัชีดงักล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชี  
ผูถื้อหน่วยลงทนุและเอกสารที่ก าหนดอย่างถกูตอ้งและตามความเป็นจรงิ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานตามที่บรษิัทจดัการก าหนดใน
การเปิดบญัชีซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ผูจ้องซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งรบัทราบและยินยอมที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดในใบค าขอเปิดบญัชีรวมทัง้เง่ือนไขอื่นๆ ที่
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะก าหนดต่อไป โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เพื่อแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ ทัง้นี ้กรณีบริษัทจดัการจะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงวิธีการเปิดบญัชีบริษัท
จดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

5.2.3 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 
1. กรณีบคุคลธรรมดา 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือส าเนา
หนงัสือเดินทางซึง่ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 
2. กรณีนิติบคุคล 
(1) ส าเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์
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(2) ส าเนาหนงัสือบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบั 
(3) ตวัอย่างลายมือช่ือผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเงื่อนไขการลงนาม 
(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 
ทัง้นี ้เอกสารตา่งๆ ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5.2.4 วิธีการจองซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
เมื่อผูส้นใจจองซือ้หน่วยลงทนุมีบญัชีผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ สามารถจองซือ้หน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่ บริษัทจัดการ และ/หรือ 
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) ได ้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทนุในการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้ยงัไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) โดยกรอกใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้นพรอ้มช าระเงินค่าจองซือ้หน่วย
ลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป 

5.2.5 วิธีการจองซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสาร 
ผูถื้อหน่วยลงทุนควรศึกษาหนังสือชีช้วนก่อนท าการสั่งซือ้ทางโทรสาร โดยสามารถขอรบัขอ้มูลและหนังสือชีช้วนไดท้ี่บริษัท
จดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน (ถา้มี) 
ผูถื้อหน่วยลงทุนที่เปิดบัญชีผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้สามารถส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผูถื้อหน่วยลงทุน
พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งใหแ้ก่บรษิัทจดัการโดยทางโทรสารไดต้ามราคาเสนอขายหน่วยลงทนุในการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้
แรก ทัง้นี ้ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) โดยผูถื้อหน่วยลงทุนตกลงส่งตน้ฉบบั เอกสารทัง้หมด
ใหแ้ก่บรษิัทจดัการภายใน 7 วนั นบัจากวนัที่มีการส่งค าสั่งซือ้ทางโทรสาร 
หากปรากฏว่าขอ้มลูตามโทรสารกบัเอกสารตน้ฉบบัไม่ตรงกนัหรือบรษิัทจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตน้ฉบบั และไดด้ าเนินการตาม
โทรสารแลว้ บรษิัทจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทนุเห็นชอบใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการตามโทรสารนัน้แลว้ 

5.2.6 วิธีการจองซือ้หน่วยลงทนุทางระบบอินเทอรเ์น็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางอินเทอรเ์น็ต โดยผูล้งทุนที่มีบัญชีกับบริษัทจัดการและไดส้มัครใชบ้ริการทาง
อินเตอรเ์น็ตไวแ้ลว้ สามารถจองซือ้หน่วยลงทุนผ่านช่องทางอินเตอรเ์น็ตได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้ยงัไม่รวมคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) 
ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางอินเทอรเ์น็ตจะสมบูรณต์่อเม่ือผูส้ั่งซือ้ไดท้  ารายการสั่งซือ้และบรษิัทจดัการไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งนัน้ไดเ้วน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
กรณีมีเหตขุดัขอ้งของระบบอิเล็กทรอนิกสจ์นเป็นเหตใุหบ้รษิัทจดัการไม่ไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว ใหถื้อว่ายงัไม่มีการ
ท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางอินเทอรเ์นต 
เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนตกลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเทอรเ์น็ต บรษิัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุยอมรบัและผกูพนั
ตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก  าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และ/หรือที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรบัความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึน้จากความขดัขอ้งของระบบ 

5.2.7 วิธีการจองซือ้หน่วยลงทนุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นใด 
บรษิัทจดัการอาจรบัค าสั่งจองซือ้หน่วยลงทนุทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใดไดต้ามราคาเสนอขายหน่วยลงทนุในการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก ทั้งนี ้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑเ์ง่ือนไข และวิธีการที่
บรษิัทจดัการก าหนด เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในอนาคต โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อ
หน่วยลงทนุแลว้ 
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ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกสจ์ะสมบูรณต์่อเม่ือผูส้ั่งซือ้ไดท้  ารายการสั่งซือ้และบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน
เรียบรอ้ยแลว้และบริษัทจัดการสามารถจดัสรรหน่วยลงทุน โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งนัน้ไดเ้วน้แต่จะไดร้บั
อนญุาตจากบรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ กรณีมีเหตขุดัขอ้งของระบบอิเล็กทรอนิกสจ์นเป็นเหตใุหบ้รษิัทจดัการไม่ไดร้บัเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุดงักล่าว ใหถื้อวา่ยงัไม่มีการท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางอิเลก็ทรอนิกสน์ัน้ 

5.2.8 การรบัช าระ และการเก็บรกัษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ผูจ้องซือ้อาจช าระเป็นเงินสด หรือช าระเป็นเช็ค ดราฟต ์หรือวิธีอื่นใดตามที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยการช าระเป็นเช็ค ดราฟต ์หรือ
วิธีอื่นใดผูจ้องซือ้ตอ้งขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บรษิัทจดัการแอสเซท พลสั จ ากดั” ซึ่งเป็นบญัชีกระแส
รายวนั ที่เปิดไวก้ับธนาคารดงัต่อไปนี ้ซึ่งดอกเบีย้รบัหรือผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไดร้บัจากบญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนขา้งตน้ บริษัท
จดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นผลประโยชนต์อ่กองทนุ 

• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎรบ์รูณะ 

• ธนาคารกรุงศรอียธุยา สาขาพระรามที่ 3 

• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร 

• ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาถนนวิทย ุ

• ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพรท์าวเวอร ์

• ธนาคารทหารไทย สาขาอาคารสาทรซิตี ้

• ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) สาขาสาทร 2 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม บญัชีดงักล่าว โดยจะประกาศใหท้ราบผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและ/หรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ว่าดว้ยวิธีใด หากมิใช่กรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทนุเปิดอื่น
ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการเพื่อจองซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุนี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตอ้งช าระดว้ยเงินจนเต็มจ านวนที่
สั่งซือ้จะหกักลบลบหนีก้บับรษิัทจดัการไม่ได ้และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดท้  าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและไดช้ าระเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทนุเต็มตามจ านวนแลว้ จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้เวน้แต่ จะไดร้บัอนญุาตจาก
บรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดก้่อนระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกจะสิน้สดุ 
ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ช าระเป็นเงินสด หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินไดท้ันทีภายในเวลา 15.30 น. ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ได้
ภายในวนัเดียวกับวนัที่สั่งซือ้ เแต่หากผูจ้องซือ้ช าระเป็นเช็ค ดราฟตห์รือวิธีอื่นใดที่ตอ้งส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวนัท าการ
ถดัไป ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลา 12.00 น. 
การจองซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณต์่อเม่ือบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครบตามจ านวนเงินที่สั่งซือ้และไดท้ ารายการ
ขายหน่วยลงทนุแลว้ เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งจองซือ้หน่วยลงทุน
นัน้ได ้เวน้แต ่จะไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุช าระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต ์หรอืวิธีอื่นใดซึง่ถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บรษิัทจดัการจะ
ด าเนินการยกเลิกรายการจองซือ้หน่วยลงทนุนัน้และแจง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบ 
บริษัทจัดการจะน าเงินที่ไดร้บัจากการจองซือ้หน่วยลงทุนนีเ้ก็บรกัษาไวใ้นบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนของ 
บรษิัทจดัการแอสเซท พลสั จ ากดั” 
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5.2.9 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้โดยค านวณจากจ านวนเงินที่ไดร้บัช าระหารดว้ยมูลค่าที่ตราไว ้โดยจ านวน
หน่วยลงทุนที่ไดร้บัจัดสรรจะค านวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งแต่ใชท้ศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนิยม
ต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
กรณีที่ผูจ้องซือ้ช าระค่าจองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต ์ตั๋วแลกเงิน ค าสั่งจ่ายเงิน หรอืวิธีอื่นใด บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วย
ลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุ ณ วนัที่บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ตั๋วแลกเงิน ค าสั่งจ่ายเงินหรอืวิธีการ
อื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้ และวนัที่บริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย  โดยบริษัท
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการ “จองซือ้ก่อนไดก้่อน” 
ในกรณีที่จ  านวนเงินที่ระบใุนใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินที่บรษิัทจดัการไดร้บัช าระ บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วย
ลงทนุใหต้ามจ านวนเงินที่ไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์
ในกรณีที่การจองซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ านวนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัอนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใชห้ลกัการ “จองซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามค าสั่งซือ้ที่สามารถเรียกเก็บ
เงินไดใ้นกรณีที่จองซือ้พรอ้มกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่ใหผู้จ้องซือ้ ที่จองซือ้พรอ้มกันนั้นตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผูจ้องซือ้แต่ละรายจองซือ้เขา้มา (Pro Rata) ทัง้นี ้
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่ จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างส่วนหรอืทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการจดัสรรหน่วยลงทนุมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ 
หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุน
แตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบลว่งหนา้ 

5.2.10 การคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกไม่ไดร้บัการจดัสรรไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที่บรษิัทจดัการ
ตอ้งยตุิโครงการจดัการเน่ืองจากไม่สามารถจ าหน่ายใหแ้ก่ประชาชนไดถ้ึง  35 ราย หรือในกรณีที่มีการจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่
บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรือกรณีอื่นใดที่ท  าให้
บรษิัทจดัการไม่สามารถจดัตัง้กองทนุได ้
บรษิัทจดัการจะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้
แรก และจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหผู้จ้องซือ้ตามวิธีการรบัเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุที่ผูจ้องซือ้ระบุไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
หรือนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รบัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ให้
ด าเนินการโครงการจดัการต่อไปไดห้ากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินพรอ้มดอกเบีย้  (ถา้มี) อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของ
บรษิัทจดัการ บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละเจ็ดครึง่ต่อปี นบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลาดงักล่าวขา้งตน้ ถึง
วนัที่บรษิัทจดัการช าระเงินคา่จองซือ้คืนจนครบถว้น 

5.2.11 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 
บรษิัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย  และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาหรือผูท้ี่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมรกิา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบคุคล
ดงักล่าวและบรษิัท หรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหมี้ขึน้ และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมรกิา  บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ
หรือระงบัการสั่งซือ้การจดัสรร และ /หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทนุที่เป็นบุคคลอเมริกนั  
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(US person) ดังที่กล่าวมาขา้งตน้ ในการช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุเปิดอื่นที่จดัตัง้โดยบรษิัทจดัการเพื่อจองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินจนเต็ม
มลูคา่ จะหกักลบลบหนีก้บับรษิัทจดัการไม่ได ้
การจองซือ้หน่วยลงทนุจะสมบูรณต์่อเม่ือบรษิัทจดัการไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้ 
เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุและผูจ้องซือ้จะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งจองซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจาก
บรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้ตามค าสั่งจองซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่ บริษัทจดัการไดพ้ิจารณา
แลว้ว่าการจองซือ้ในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความ
รบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ 
สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูการจองซือ้หน่วยลงทนุของผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุ
แลว้เท่านัน้ 
 

6.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : ไม่มี 
 
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 
บรษิัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกเท่านัน้ โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการ
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
 

7.  การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน: 

7.1. ช่องทางการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 
-  บรษิัทจดัการ 
-  ช่องทางอื่นใดที่บรษิัทจดัการจะก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
 
7.2. รายละเอียดช่องทางการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 
 
7.3. วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 
- รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมตัิ 
 
7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 

7.4.1 บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิดงันี ้
บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทกุรายเพียงครัง้เดียว ณ วนัครบอายโุครงการ หาก
วนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุบรษิัทจดัการและ/หรอืตรงกบัวนัหยดุของประเทศที่กองทนุลงทนุ (กรณีที่มีการลงทนุในตา่งประเทศ) หรือ
เป็นวนัที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีค าสั่งใหบ้ริษัทจัดการหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด 
บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัไป ตามรายช่ือปรากฎอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ในการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ บริษัทจดัการมีนโยบายที่จะรบัซือ้คืนเป็นจ านวนเงินที่จดัสรรจากเงินสดรบัที่ไดจ้ากดอกเบีย้และ/หรือ
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ก าไรจากเงินลงทนุของตราสารหนี ้และ/หรือเงินที่ไดจ้ากการคืนเงินเม่ือตราสารหนีค้รบก าหนด หรือหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอื่น
ที่กองทนุลงทนุ หลงัหกัค่าใชจ้่ายของกองทนุที่เกิดขึน้และ/หรือจ านวนเงินที่กนัเงินส ารองส าหรบัค่าใชจ้่ายของกองทนุ (ถา้มี) 
โดยจะจดัสรรเป็นจ านวนเงินที่เท่าๆ กนัส าหรบัแตล่ะหน่วยลงทนุ  
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิทัง้จ านวน โดยบรษิัทจดัการจะท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิทัง้จ านวนของผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายไปลงทนุต่อ
ยงักองทุนเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหนี ้เดลี่ พลสั (กองทุนปลายทาง) ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถท ารายการขายคืนหรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนอื่นใดไดภ้ายหลงัจากการรายการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิเรียบรอ้ยแลว้ ตามเง่ือนไข
ของกองทนุปลายทาง 

7.4.2 การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ  
ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้
คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ใหแ้ก่ ผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยค านวณจากราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ วนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ หากวนัดงักล่าวตรงกบั
วนัหยดุจะเลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป  
บรษิัทจดัการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทนุที่จะรบัซือ้คืนอตัโนมตัิ โดยหารจ านวนเงินที่จะรบัซือ้คืนดว้ยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่
ค  านวณได ้ณ วนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ทัง้นี ้จ  านวนหน่วยลงทุนที่ค  านวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดั
ทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่รบัซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
จ านวนนัน้  

7.4.3 การช าระเงินคา่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์6เดือน8 หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย ทุกรายตกลงยินยอมให้
บรษิัทจดัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิทัง้จ านวน โดยบรษิัทจดัการจะท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิทัง้จ านวนของผู้
ถือหน่วยลงทนุทกุรายไปลงทนุตอ่ยงักองทนุเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหนี ้เดลี่ พลสั (กองทนุปลายทาง) 

7.4.4 เง่ือนไขการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 
(1) บริษัทจัดการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมใหบ้ริษัทจัดการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิทัง้จ านวน โดยบรษิัทจดัการจะท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิทัง้จ านวนของผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายไปลงทนุต่อ
ยงักองทนุเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหนี ้เดลี่ พลสั (กองทนุปลายทาง) 
(2) หาก ณ วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหนี ้เดลี่ พลสั (กองทุน
ปลายทาง) ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ยังมิไดเ้ปิดบัญชีกองทุนปลายทาง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการเปิดบญัชีกองทุน
ปลายทางใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ โดยบรษิัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุไดใ้หค้วามยินยอมใน
การด าเนินการดงักล่าวแลว้ 
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนั
ถดัจากวนัที่ท  าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 
(4) ในกรณีเกิดเหตุการณผ์ิดนดัช าระดอกเบีย้หรือเงินตน้ของตราสารและ/หรือจ านวนกระแสเงินสดรบัของกองทุนที่ไดร้บัจาก
เงินลงทนุหลงัหกัคา่ใชจ้่ายตามโครงการจดัการทัง้หมดไม่เพียงพอ ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจไดร้บัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิต ่า
กวา่อตัรารอ้ยละที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางภายหลังก็ได ้โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  ทั้งนี ้
บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการและ/หรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 
 
7.5.  ระยะเวลาในการรบัซือ้คืน : เม่ือสิน้สดุอายโุครงการ  
 
7.6.  รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซือ้คืน : 
บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทกุรายเพียงครัง้เดียว ณ วนัครบอายโุครงการ หากวนั
ดงักล่าวตรงกับวนัหยุดบริษัทจดัการและ/หรือตรงกับวนัหยดุของประเทศที่กองทุนลงทุน (กรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ) หรือ
เป็นวนัที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีค าสั่งใหบ้ริษัทจัดการหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด 
บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในวนัท าการถดัไป 
 
7.7.  การขายคืนหน่วยลงทนุ : ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 
 
7.8.  รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 
 
7.9.  รายละเอียดเพิ่มเติม : 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงก าหนดการในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือปรบัปรุง  เพิ่มเติม วิธีการขายคืนและ
การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ตามข้อ 7 โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์งูสดุ
ของผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดตามที่บรษิัทจดัการก าหนด ในกรณีที่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานอื่นใด ไดมี้ประกาศแกไ้ข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ ์เง่ือนไขที่เก่ียวข้องกับการซือ้คืน/ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอนาคต บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นตาม
ประกาศที่แกไ้ข เพิ่มเติม หรอืเปลี่ยนแปลงนัน้  
 
 8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน: 
8.1. ช่องทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ : 
- บรษิัทจดัการ 
- ช่องทางอื่นใดที่บรษิัทจดัการจะก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
 
8.2. รายละเอียดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 
กองทุนจะไม่เปิดรบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ แต่สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ไดเ้ฉพาะช่วงการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) เท่านัน้ จากกองทุนเปิด แอสเซท พลสั ตราสารหนี ้และ/หรือ กองทุนเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหนี ้เดลี่ 
พลสั และ/หรอื กองทนุอื่นใดตามที่บรษิัทจดัการก าหนด  

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทกุราย ณ วนัครบอายโุครงการ โดยบรษิัทจดัการจะ
ท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิทัง้จ านวนของผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายไปลงทนุต่อยงักองทนุเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหนี ้
เดลี่ พลสั (กองทนุปลายทาง) ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 7 “การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางภายหลังก็ได ้โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี ้
บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและ/
หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทนุตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางซึ่งไดห้ัก
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เพื่อไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทาง ในกรณีที่กองทนุตน้ทางใดมีการ
คิดค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทนุ การค านวณหน่วยลงทนุที่จะขายคืนจากกองทนุตน้
ทาง จะใชเ้กณฑก์ารค านวณโดยระบบ “เขา้ก่อน ออกก่อน (FIFO)” 

เงือ่นไขอ่ืน : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุง แกไ้ข เพิ่มเติม ขอ้ 8. “การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน” โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อ
หน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยจะประกาศ
ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการและ/หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  
 
9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงนิ: 
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินอื่นแทน บรษิัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็น
หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นแทนเงิน โดยขัน้ตอนที่ก าหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏิบตัิไดจ้ริง และเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมทกุราย 
 
10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน: 
บรษิัทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไว้
แลว้ได ้เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไวใ้นโครงการซึง่ตอ้งไม่เกินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) บรษิัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตใุดเหตหุนึ่งดงันี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบ
ของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
(ข) มีเหตุที่ท  าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคมุของบรษิัทจดัการ 
(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมเปิดไม่ถกูตอ้งโดยมีมลูค่าตัง้แต่ 1 สตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูคา่หรอืราคาที่ถกูตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามขอ้ (1) และ (2) ใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้
1. เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บั
การผ่อนผนัจากส านกังาน 
2. แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตลอดจน
เปิดเผยตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุรายอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั  
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3. แจง้การเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทัง้จดัส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บัความเห็นชอบ
ของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ (2) ตอ่ส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บรษิัทจดัการ
จะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ าเนินการแทนก็ได ้
4. ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ใหบ้ริษัท
จดัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช าระคา่ขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่ส่งค าสั่งขายคืนก่อนหลงั 
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง: 
1. บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทนุได ้เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ 
(2) บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้โดยไดร้บัความ
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แตจ่ะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน 

(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  
(ค) มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 

(3) กองทนุรวมไดล้งทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณด์งันีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่กองทนุ
รวมอย่างมีนยัส าคญั 

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม
ลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกินกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 
(ข) มีเหตุการณท์ี่ท  าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรอืรบัโอนเงินจากตา่งประเทศไดต้ามปกติ หรอื 
(ค) มีเหตทุี่ท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าว
อยู่เหนือการควบคมุของบรษิัทจดัการกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงันี ้

(ก) บรษิัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี  ้
1. การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ 
2. การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 
3. การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสั่งเก่ียวกบัการยึดหรอือายดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ  านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 
(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนั
เน่ืองมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุไดต้ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการด ารงเงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุ
ส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และการ
เป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 
(6) อยู่ระหวา่งด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุรวมตามขอ้ 22.1.2 (3) ส่วนขอ้ผกูพนั 
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2. เม่ือปรากฏเหตุซึ่งส่งผลใหบ้ริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัค าสั่งซือ้
หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุตามขอ้ 1 และบรษิัทจดัการประสงคจ์ะด าเนินการดงักล่าว ใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยพลนั 
และหากเป็นเหตตุามขอ้ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรายอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการหยดุรบัค าสั่งซือ้
หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนัดว้ย 
(2) รายงานการไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรอืการหยดุรบัค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุพรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และ
รายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ใหส้  านกังานทราบโดยพลนั 
(3) ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรอืหยดุรบัค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุตามขอ้ 1 (1) (2) (3) 
และ (5) เกิน 1 วนัท าการ ใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการดงันี ้ก่อนการเปิดรบัค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 
(ก) รายงานการเปิดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการสดุทา้ย
ก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้  านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 
(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดว้ย
วิธีการใดๆ โดยพลนั 

3. บริษัทจดัการหยดุการขายหน่วยลงทนุหรือหรือหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้งโดยมีมลูค่าตัง้แต่ 1 สตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือ
ราคาที่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดย
แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทนุตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุราย
อื่น และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน: 
เพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงินใหส้  านกังานมีอ านาจประกาศก าหนดใหบ้ริษัทจดัการกองทนุรวม
หยดุรบัค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นการชั่วคราว  ทัง้นี ้ไม่เกินกวา่ 20 วนัท าการติดต่อกนั 
 

13. เงือ่นไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน: 
13.1 บรษิัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย  และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา  พลเมืองสหรฐัอเมริกา รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิาหรือผูท้ี่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมรกิา หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถึงกองทรพัยส์ิน
ของบุคคลดงักล่าวและบรษิัท หรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหมี้ขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมรกิา บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่
จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทุนที่เป็นบุคคล
อเมรกินั (US person) ดงัที่กล่าวมาขา้งตน้  
 
13.2 บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธค าขอโอนหน่วยลงทนุหากการโอนหน่วยลงทนุจะท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุไม่ใช่ "ผู้
ลงทนุที่มิใช่รายย่อย" เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
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13.3 เพื่อประโยชนส์งูสดุของการบรหิารจดัการกองทนุการบัลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของบรษิัท
จดัการแตเ่พียงผูเ้ดียว โดยบรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบั/ปฎิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุใหแ้ก่บคุคลใดก็ได ้
 
14. การจ่ายเงนิปันผล : 

14.1.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย 

 
14.2.  หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล : 
 
14.3.  ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ : 
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน: 

15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที่ประมาณการไดท้ี่เรยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) : 
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : ตามรายละเอียดดา้นลา่ง 
ประมาณการค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.70 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ณ 
วนัจดทะเบียน 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และคา่ใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากกองทนุทัง้หมด รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 
 
15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากกองทนุรวม : 

15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี : 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.00 ตอ่ปี ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
ณ วนัจดทะเบียน  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี : 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.07 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
ณ วนัจดทะเบียน 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี : 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
ณ วนัจดทะเบียน 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.2.4. คา่ธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทนุ : ไม่มี 

15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : ไม่มี 

15.2.6. คา่ธรรมเนียมอื่นๆ : 
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ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.13 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ณ วนัจดทะเบียน 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) ค่าใชจ้่ายเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเสนอขายครัง้แรกจะจ่ายตามจ านวนที่จ่ายจรงิ โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของ
กองทนุเฉล่ียเท่ากนัทกุวนั เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี ไดแ้ก่ 
(ก) ค่าใชจ้่ายในการจัดท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรูค้่าใชจ้่ายดา้นการตลาด การสัมมนาแนะน า
กองทนุ ตามที่จ่ายจรงิ แตไ่ม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ณ วนัจดทะเบียน 
(ข) คา่ใชจ้่ายหรอืคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งในการจดัตัง้กองทนุ และคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. 

(2) คา่ใชจ้่ายเพื่อการด าเนินงานของกองทนุที่เรยีกเก็บตามจ านวนที่จ่ายจรงิ โดยบรษิัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรือ
ทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาการใชง้านของคา่ใชจ้่ายนัน้ ไดแ้ก่ 
(ก) ค่าใชจ้่ายในการจดัท าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัอบรมเผยแพรค่วามรูค้่าใชจ้่ายดา้นการตลาด 
การสมัมนาแนะน ากองทนุ ตามที่จ่ายจรงิ แตไ่ม่เกินรอ้ยละ 0.50 ตอ่ปีของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ณ วนัจดทะเบียน 
(ข) ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีค่าที่ปรกึษากฎหมาย ค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามค าสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม 
(ค) ค่าจดัท าจดัพิมพแ์ละจดัส่งใบแจง้ผลการจดัสรรหน่วยลงทนุ ค่าใชจ้่ายในการจดัท าและจดัพิมพใ์บค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วย
ลงทุน ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง ค่าจัดท าจัดพิมพแ์ละจัดส่งหนังสือบอกกล่าว
รายงานตา่งๆ สาสน์ถึงผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(ง) คา่จดัท าจดัพิมพแ์ละจดัส่งเอกสารที่เก่ียวกบัการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงโครงการ คา่ใชจ้่ายในการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ การ
จดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ การขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้่ายตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. 
(จ) คา่จดัท าค่าพิมพแ์ละจดัส่งหนงัสือชีช้วนและรายงานประจ าปีถึงผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(ฉ) คา่แปลเอกสารที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ 
(ช) คา่เอกสารทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ 
(ซ) ค่าใชจ้่าย (ถา้มี) ในการด าเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชนท์ี่ฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจัดการปฏิบตัิหนา้ที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนหรือเม่ือไดร้บัค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
คา่ใชจ้่ายดา้นกฎหมายเพื่อรกัษาสิทธิของกองทนุ คา่ใชจ้่ายในการติดตามหนีข้องกองทนุ 
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับช าระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการช าระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจ านอง ค่าปลดจ านอง ค่าจัด  พิมพ์เอกสาร 
คา่ใชจ้่าย หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัทางราชการ ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากการรบัช าระหนีเ้ป็นทรพัยส์ินอื่นแทนการช าระ
หนีด้ว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ค่าใชจ้่ายดา้นภาษีค่าท าประกันภยัดูแล และเก็บรกัษาตลอดจน ค่าใชจ้่ายในการจ าหน่าย
จ่ายโอนทรพัยส์ินดงักล่าว 
(ญ) คา่ใชจ้่ายในการรบัช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใชจ้่ายในการช าระเงินคา่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัทค์่าโทรสาร ค่าประกาศในหนงัสือพิมพค์่าไปรษณียากร
ส าหรบัหนงัสือโตต้อบกบัผูถื้อหน่วยลงทนุ คา่พาหนะ ค่าใชจ้่ายในการสื่อสารโตต้อบโดยวิธีอื่นที่มิใช่ทางไปรษณีย ์
(ฏ) คา่ใชจ้่ายตา่งๆ ในการช าระบญัชีและเลิกกองทนุ 
(ฐ) ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินคดีเพื่อการรบัช าระหนีใ้ด ของกองทุนรวมการคิดค่าใชจ้่ายตาม (1) 
และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก  าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 
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(3) ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวกบัการซือ้หลกัทรพัยซ์ึ่งจะรวมอยู่ในตน้ทนุของค่าซือ้หลกัทรพัยเ์ม่ือมีการซือ้หลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมที่
เก่ียวกบัการขายหลกัทรพัยจ์ะถกูหกัจากคา่ขายหลกัทรพัยเ์ม่ือมีการขายหลกัทรพัยไ์ดแ้ก่ 
(ก) คา่อากรแสตมป์ 
(ข) คา่ธรรมเนียมหรอืคา่นายหนา้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์
(ค) คา่ใชจ้่ายอื่นๆ (ถา้มี) 
(4)  ค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการท ารายการซือ้ ขาย รบัมอบ ส่งมอบทรพัยส์ินใน
ตา่งประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์และภาษีตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง ค่าใชจ้่าย หรือคา่ธรรมเนียมที่ตอ้งจ่ายตามขอ้ก าหนด หรือ
กฎหมายของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่ เก่ียวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการกองทุนใน
ตา่งประเทศ เช่น คา่โทรศพัทท์างไกล คา่โทรสารทางไกล เป็นตน้ (ถา้มี) ตามที่จ่ายจรงิ 
(5) ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับการเก็บรกัษาทรพัยส์ินในต่างประเทศ (ถา้มี) นอกเหนือจาก “ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี” 
ตามที่จ่ายจรงิ โดยจะไม่เกินรอ้ยละ 0.15 ตอ่ปีของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ณ วนัจดทะเบียน 
(6) คา่ใชจ้่ายในการประกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ หรอือตัราดอกเบีย้ (ถา้มี) ตามที่จ่ายจรงิ 
(7) คา่ใชจ้่ายที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทุกประเภทที่เกิดขึน้หรือเก่ียวขอ้งกับการใชด้ชันีชีว้ดั/อา้งอิง (Benchmark) ที่ทางผูใ้หบ้ริการและ/หรือ
ผูพ้ฒันาดชันีชีว้ดั/อา้งอิง (Benchmark) ดงักล่าว เรยีกเก็บจากการใชบ้รกิาร ตามที่จ่ายจรงิ 
(9) ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง กบัการจดัการกองทนุซึ่งมิไดร้ะบไุวข้า้งตน้ (ถา้มี) โดยบรษิัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุตามจ านวนเงิน
และเวลาที่เกิดค่าใชจ้่ายนัน้จริง ทัง้นี ้การเรียกเก็บค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปีของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของ
กองทนุ ณ วนัจดทะเบียน โดยบรษิัทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบส่วนที่เกินกวา่อตัราที่ก  าหนด 
ในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายตามขอ้ (9) บรษิัทจดัการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชดัเจนในหนงัสือชีช้วนฉบบัขอ้มลูส าคญัที่ ผูล้งทุน
ควรทราบและในรายงานประจ าปีซึง่บรษิัทจดัการ จดัท าเม่ือสิน้รอบระยะเวลาบญัชีแตล่ะปี 
คา่ใชจ้่ายตามขอ้ (1) และขอ้ (2) จะถกูเปิดเผยเป็นยอดรวมของคา่ใชจ้่าย ปรากฏในรายการคา่ใชจ้่าย การด าเนินงานในงบก าไร
ขาดทนุ ของกองทนุซึง่เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ าปี 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทัง้หมดของกองทนุเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี) 
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั บรษิัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรบัรูภ้าษีตา่งๆ ดงักล่าวโดยถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
อนึ่ง ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดงักล่าว เม่ือค านวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามขอ้ 15.2.1 - 15.2.5 
จะไม่เกินคา่ธรรมเนียมรวม 
 
15.3. คา่ธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุ : 

15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ไม่มี 

15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ไม่มี 

15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : 

15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN): ไม่มี 

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT) : ไม่มี 
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15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : มี 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ในอตัรา 50 บาท ตอ่รายการ โดยผูโ้อนจะถกูเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักล่าวในวนัที่ย่ืนค าขอโอนหน่วยลงทนุ 

15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : มี 
ฉบบัละ 50 บาท 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ภายใตเ้ง่ือนไขขอ้ 14.2 ส่วนขอ้ผูกพนั หรือขอใหอ้อกเอกสาร
แสดงสิทธิแทนฉบบัเดิมที่สญูหาย  

15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 

15.3.7 คา่ธรรมเนียมอื่นๆ: มี 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
1. คา่ธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามอตัราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนด (ถา้มี) 
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทนุหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีผู้
ซือ้หน่วยลงทนุ ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนด (ถา้มี) 

บรษิัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใชจ้่ายอื่นๆ จากผูถื้อหน่วยลงทนุที่ขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติที่บริษัทจดัการด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทุกราย เช่น ค่าใชจ้่ายในการจดแจง้จ าน า
กบันายทะเบียน ค่าแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้มลูในทะเบียน เป็นตน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะคิดคา่ธรรมเนียมการด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุเป็นกรณีพิเศษ ในอตัราไม่เกิน 75 บาท ตอ่ 1 รายการ 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทัง้หมดเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี) 
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี) บรษิัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรบัรูภ้าษีตา่งๆ ดงักล่าวโดยถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
 
15.4. วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม : 
บรษิัทจดัการจะค านวณ คา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ โดย
ใชอ้ตัราเรยีกเก็บของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ณ วนัจดทะเบียน และบรษิัทจดัการจะทะยอยตดัจ าหน่ายทกุวนัหรือตามที่
บรษิัทจดัการเห็นสมควร   
ทัง้นี ้การตดัคา่ใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก  าหนดโดยสมาคมบรษิัทนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรบัรูภ้าษีตา่งๆ ดงักล่าวโดยถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
 
 
 
 
 
 



 
กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์6เดือน8 หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย  44 

 
15.5. การเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย : 
การด าเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรอืลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายของกองทนุ  

1 เทียบกบัอตัราของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนบัแตว่นัที่บรษิัทจดัการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม/คา่ใชจ้่ายดงักล่าวเพิ่มขึน้ 
2 การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท าโดยวิธีการที่เหมาะสมอนัท าใหม้ั่นใจไดว้า่ผูล้งทนุไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอย่างทั่วถึง ทัง้นี ้จะ
ประกาศใหท้ราบผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ www.assetfund.co.th 
3 ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุ และ
การจดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
 
15.6.  หมายเหต ุ: 
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง: 

16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : ใน
ประเทศ 
 
16.2.  เง่ือนไขพิเศษ : 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย การด าเนินการของบริษัทจัดการ 
1. การเพิม่ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
1.1 ตามที่ระบไุวใ้นโครงการ 
1.1.1 ไม่เกินอตัราที่ระบใุนโครงการ เปิดเผย2  ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ ≥  3 วนัท าการก่อนการเรียก

เก็บเพิ่มขึน้ 
1.1.2 เกินอตัราที่ระบไุวใ้นโครงการ1  
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอตัราที่ระบไุวใ้นโครงการ บริษัทจดัการตอ้งไดร้บัมติพิเศษ3 และแจง้ใหส้  านกังานทราบ

ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่เปลี่ยนแปลง 
1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอตัราที่ระบไุวใ้นโครงการ เปิดเผย2 ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหนา้ ≥ 60 วนัก่อนการเรียก

เก็บเพิ่มขึน้ และแจง้ใหส้  านักงานทราบภายใน 15วนันับแต่
วนัที่เปลี่ยนแปลง 

1.2 แตกตา่งไปจากโครงการ บรษิัทจดัการตอ้งขอมติ3 เพื่อแกไ้ขโครงการ 
2. การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
2.1 ตามที่ระบไุวใ้นโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มี

การเรียกเก็บลดลง 
2.2 แตกตา่งไปจากที่ระบไุวใ้นโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า

ส านกังานเห็นชอบการแกไ้ขโครงการในเรื่องดงักล่าว 
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1. บรษิัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัยป์ระกาศก าหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในกรณีที่ทรพัยส์ินของกองทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือตราสารต่างประเทศ การค านวณมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัยห์รือตราสาร
ต่างประเทศดงักล่าว บริษัทจดัการจะใชห้ลกัการค านวณมลูค่ายุติธรรมของหลกัทรพัยห์รือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ 
โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะใชแ้ละ
ตรวจสอบขอ้มลูเก่ียวกับราคาและอตัราผลตอบแทนของตราสารดงักล่าว โดยใชข้อ้มลูที่เปิดเผยผ่านระบบ Bloomberg เป็นหลกั 
กรณีที่ไม่สามารถใชข้อ้มูลจากระบบ Bloomberg ได ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิจะใชข้อ้มูลระบบอื่นใดตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร และสามารถใชอ้า้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
บริษัทจัดการจะใชอ้ัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นราคาปิด (Close) ที่ประกาศบนหน้าจอ Bloomberg ในเวลา
ประมาณ 17.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ของวนัที่ท  าการค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ 
และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถใชข้อ้มลูจาก Bloomberg ได ้หรือกรณีที่บริษัทจดัการโดย
ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นว่าอตัราแลกเปลี่ยนนัน้ไม่มีความเหมาะสม หรือ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของสมาคม
บรษิัทจดัการลงทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่จะประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต
บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย ์หรอืหน่วยงานอื่นใดแทน หรอื ตามที่มีประกาศแกไ้ข
หรือประกาศเพิ่มเติมได ้ทัง้นี ้อตัราแลกเปลี่ยนดงักล่าวจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประกาศของสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ หรอืส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ประกาศก าหนด 

2. บรษิัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมเปิด ตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้
(2.1) ค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ 
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ใหใ้ชม้ลูค่าหน่วยลงทุน
ของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาดงักล่าว 
(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัดงันี ้
(ก) วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผล และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 
(ข) วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่ไม่เปิดใหซ้ือ้ขาย
หน่วยลงทนุทกุวนัท าการ ใหป้ระกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัดงันีเ้พิ่มเติมดว้ย 

1. วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และประกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวน้แต่กรณีที่เป็นกองทนุรวม
เพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั 
2. วนัท าการสดุทา้ยของแตล่ะเดือน และประกาศภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวมก าหนดวนัท าการซือ้
ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้ห่างกนัเกินกวา่ 1 เดือน 

3. วนัที่ปรากฏเหตกุารณท์ี่น่าเช่ือไดว้่าจะมีผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิหรือมลูค่าหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั และประกาศ
ภายในวนัท าการถดัไป 
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยประกาศภายใน
วนัท าการถดัไป 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่ไดร้บัขอ้มลูเพื่อใชค้  านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน จากต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถค านวณและ
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ประกาศมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนได ้บริษัทจัดการจะ
ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัชา้ 
ทั้งนี ้ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บริษัทจัดการไดร้บัขอ้มูลดังกล่าว และประกาศในวนัท าการถัดไปจากวนัที่ค  านวณมูลค่า
หน่วยลงทนุดงักล่าว 

การประกาศมลูค่าและราคาตามขอ้ 2 ใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้
(1) ใชต้วัเลขทศนิยมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
(2) ด าเนินการดว้ยวิธีการใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทนุทราบขอ้มลูดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนงัสือพิมพ ์หรือ
การประกาศทางเว็บไซตเ์ป็นตน้ และภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุไดแ้ละ 
(3) จดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ที่ท  าการทกุแห่งของบรษิัทจดัการกองทนุรวม และสถานที่ทกุแห่งที่ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ เวน้แต่ในกรณีของกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะจดั
ใหมี้ขอ้มลูดงักล่าวดว้ยหรอืไม่ก็ได ้
ในกรณีที่มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษัทจัดการจะด าเนินการ
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด 

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ านวนหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมเปิด บรษิัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลกัสากล 
(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรบัมลูค่าหน่วย
ลงทนุเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมลูค่าหน่วยลงทนุเพื่อใช ้ในการค านวณราคา
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุตามที่ค  านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ และ
ประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามที่ค  านวณไดใ้น (3.2) 
(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากลแต่จะใช้
ผลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
ในกรณีที่มีผลประโยชนเ์กิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บรษิัทจดัการจะน าผลประโยชนน์ัน้รวมเขา้เป็นทรพัยส์ินของ
กองทนุรวมเปิด 

4. ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมไดร้บัยกเวน้ไมตอ้งปฎิบตัิตามขอ้ 2. 
(4.1) เม่ือบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ไดร้บัยกเวน้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
(4.2) เม่ือมีเหตทุี่บรษิัทจดัการกองทนุรวมตอ้งเลิกกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แตว่นัที่ปรากฏเหตดุงักล่าว 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและ/หรอืราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายใน 1 วนัท าการ 
 
16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : 
บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทุน ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบผ่าน Website 
ของบรษิัทจดัการ : www.assetfund.co.th 
อนึ่ง หากมีเหตทุ าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจดัการได ้บรษิัทจดัการอาจพิจารณาประกาศผ่าน
ช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นแทนการประกาศผ่าน Website 
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ของบรษิัทจดัการ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่บรษิัทจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยประกาศผ่าน
เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการและ/หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 
 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง : 
ส่วนที่ 1 การด าเนินการกรณีมลูค่าหน่วยของกองทนุปิดไม่ถกูตอ้งและไดมี้การประกาศไปแลว้ หรือราคาหน่วยของกองทนุเปิดไม่
ถกูตอ้ง 

ข้อ 
กรณีทีมู่ลค่า/ราคาหน่วย 

ไม่ถูกต้อง 
การด าเนินการของบริษัทจัดการ ระยะเวลา 

1. < 1 สตางค ์หรือ < 0.5 %  
ของมลูคา่/ราคาหน่วยที่ถกูตอ้ง 

1.1 จดัท าและส่งรายงาน1 ใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบถึง 
ความไม่ถกูตอ้ง โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมีสาระส าคญัดงันี ้
1.1.1 มลูคา่/ราคาหน่วยที่ไม่ถกูตอ้ง 
1.1.2 มลูคา่/ราคาหน่วยที่ถกูตอ้ง 
1.1.3 สาเหตทุี่ท  าใหม้ลูค่า/ราคาหน่วยไม่ถกูตอ้ง 
1.1.4 มาตรการปอ้งกนัเพื่อมิใหม้ลูค่า/ราคาหน่วยไม่ถกูตอ้ง 
ในกรณีที่ความไม่ถกูตอ้งไม่ไดมี้สาเหตมุาจากปัจจยัภายนอก
ที่ไม่อาจควบคมุได ้ 

ภายใน 7 วนัท าการ
นบัแตว่นัที่พบวา่
มลูค่า/ราคาหน่วย 

ไม่ถกูตอ้ง 
 
 
 

1.2 ในกรณีที่สาเหตทุี่ท  าใหม้ลูค่า/ราคาหน่วยไม่ถกูตอ้ง มีผล
ตอ่เน่ืองถึงการค านวณมลูค่า/ราคาหน่วยครัง้ตอ่ไป ใหแ้กไ้ข
มลูค่า/ราคาหน่วยใหถ้กูตอ้ง 

ตัง้แตว่นัที่พบวา่
มลูค่า/ราคาหน่วย 

ไม่ถกูตอ้ง 
2. ≥1 สตางค ์และ ≥ 0.5 % 

ของมลูค่า/ราคาหน่วยที่

ถกูตอ้ง 

2.1 หลกัเกณฑท์ั่วไป 

2.1.1 ค านวณมลูค่า/ราคาหน่วยยอ้นหลงัตัง้แตว่นัที่พบวา่
มลูคา่/ราคาหน่วยไม่ถกูตอ้งจนถึงวนัที่มลูคา่/ราคาหน่วย
ถกูตอ้ง 

 
 
 

2.1.2 ด าเนินการดงันี ้เฉพาะวนัที่มลูค่า/ราคาหน่วยเขา้
เง่ือนไข ตาม 2.  
2.1.2.1 จดัท ารายงานการแกไ้ขมลูค่า/ราคาหน่วยยอ้นหลงั1  
(ก) รายงานตอ้งมีสาระส าคญัตามที่ก าหนดไวใ้น 1.1 โดย
อนโุลม เวน้แตใ่นกรณีของรายงานการแกไ้ขมลูคา่/ราคาหน่วย
ยอ้นหลงัของกองทนุเปิด ใหร้ะบกุารด าเนินการของบรษิัท
จดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยไม่ถกูตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตาม 1.1.4 

ภายในวนัท าการถดั
จากวนัที่พบวา่มลูค่า/
ราคาหน่วยไม่ถกูตอ้ง 

(ข) สง่รายงานตาม 2.1.2.1 ใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรอง
ขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ส่ง
รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์

ภายในวนัท าการ 
ถดัจากวนัที่ค  านวณ
มลูคา่/ราคาหน่วย
ยอ้นหลงัเสรจ็สิน้ 

2.1.2.2 แกไ้ขมลูค่า/ราคาหน่วยใหถ้กูตอ้ง ภายในวนัที่ผูด้แูล
ผลประโยชนร์บัรอง
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ข้อ 
กรณีทีมู่ลค่า/ราคาหน่วย 

ไม่ถูกต้อง 
การด าเนินการของบริษัทจัดการ ระยะเวลา 

ขอ้มลูในรายงาน 
ตาม 2.1.2.1 

2.1.2.32 ด าเนินการโดยวิธีการใด  ๆเพื่อใหผู้ล้งทนุสามารถ
รบัทราบช่ือกองทนุที่มีการแกไ้ขมลูค่า/ราคาหน่วย และวนั 
เดือน ปี ที่มีการแกไ้ขมลูค่า/ราคาหน่วย  
 

ภายใน 3 วนัท าการ
นบัแตว่นัที่ผูด้แูล
ผลประโยชนร์บัรอง
ขอ้มลูในรายงาน 
ตาม 2.1.2.1 

 2.2 หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมเฉพาะกองทนุเปิด  
โดยด าเนินการเฉพาะมลูค่า/ราคาหน่วยของวนัที่เขา้เง่ือนไข
ตาม 2. 

2.2.1 จดัท ารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแกไ้ข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ดว้ย โดยใหอ้ยู่ในส่วนของการ
ด าเนินการของบรษิัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยไม่ถกูตอ้ง 

 
 

ตาม 2.1.2.1 
 

2.2.2 ชดเชยราคาตามที่ก าหนดไวใ้นสว่นที่ 2 ใหแ้ลว้เสรจ็ ภายใน 5 วนัท าการ
นบัแตว่นัที่ผูด้แูล
ผลประโยชนร์บัรอง
ขอ้มลูในรายงาน 

การแกไ้ขราคาหน่วย
ยอ้นหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา 

2.2.3 ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผู้ซ้ือ้หรอืผูข้ายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยไม่ถกูตอ้งทราบถึงการ
แกไ้ขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา 
 

2.2.4 จดัท ามาตรการปอ้งกนัเพื่อมิใหร้าคาหน่วยไม่ถกูตอ้งและ
ส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้ส  าเนารายงานการแกไ้ขราคาหน่วย
ยอ้นหลงัตาม 2.1.2.1 ใหส้  านกังาน เวน้แตใ่นกรณีที่ราคาหน่วย
ไม่ถกูตอ้งมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได ้ให ้
บรษิัทจดัการส่งส าเนาเอกสารที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองวา่
การที่ราคาหน่วยไม่ถกูตอ้งมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่
อาจควบคมุไดม้าพรอ้มส าเนารายงานดงักล่าวแทน 

ภายใน 7 วนัท าการ
นบัแตว่นัที่ผูด้แูล
ผลประโยชนร์บัรอง
ขอ้มลูในรายงาน
ตาม 2.1.2.1 

1 ใหบ้รษิัทจดัการจดัใหมี้ส าเนารายงานไว ้ณ ที่ท  าการของบรษิัทจดัการเพื่อใหส้  านกังานเขา้ตรวจ 
2 ไม่ใชก้บักองทนุปิดที่มีหน่วยเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์และไดป้ระกาศการแกไ้ขมลูค่าหน่วยตามระเบียบ
หรอืขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 
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ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของสว่นที่ 1 ให ้บรษิัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้
1. ราคาหน่วยทีไ่ม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยทีถู่กต้อง 
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที่ผูซ้ือ้มีหน่วยเหลืออยู่ ใหล้ดจ านวนหน่วยของผูซ้ือ้หน่วยเป็นจ านวนซึง่มีมลูคา่

เท่ากบัสว่นตา่งของราคาหน่วยที่ไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยที่ถกูตอ้ง 
1.1.2 กรณีที่ผูซ้ือ้ไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ใหจ้่ายเงินของบรษิัทจดัการใหก้องทนุเปิด เป็นจ านวน
เท่ากบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู่ 
1.1.3 กรณีที่ผูซ้ือ้มีหน่วยเหลืออยู่นอ้ยกวา่จ านวนหน่วยที่จะตอ้งลด3 ใหด้  าเนินการดงันี ้
1.1.3.1 ด าเนินการตาม 1.1.2 หรอื  
1.1.3.2 ลดจ านวนหน่วยที่เหลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบรษิัทจดัการใหก้องทนุเปิดเป็นจ านวน
เท่ากบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู่  

1.2 กรณีรบัซือ้คืน 1.2.1 กรณีที่ผูข้ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ 
1.2.1.1 เพิ่มจ านวนหน่วยของผูข้ายคืนเป็นจ านวนซึง่มีมลูคา่เท่ากบัสว่นตา่งของราคาหน่วยที่
ไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยที่ถกูตอ้ง หรอื 
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นตา่งของราคาใหผู้ข้ายคืน 
1.2.2 กรณีที่ผูข้ายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ใหบ้รษิัทจดัการจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวน
เท่ากบัสว่นตา่งของราคาใหผู้ข้ายคืน  

2. ราคาหน่วยทีไ่ม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยทีถู่กต้อง 
2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ่มจ านวนหน่วยของผูซ้ือ้เป็นจ านวนซึง่มีมลูค่าเท่ากบัสว่นตา่งของราคาหน่วยที่ไม่

ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยที่ถกูตอ้ง หรอื 
2.1.2 จ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาใหผู้ซ้ือ้  

2.2 กรณีรบัซือ้คืน 2.2.1 กรณีที่ผูข้ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ใหล้ดจ านวนหน่วยของผูข้ายคืนหน่วยเป็นจ านวนซึง่มี
มลูค่าเท่ากบัสว่นตา่งของราคาหน่วยที่ไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยที่ถกูตอ้ง 
2.2.2 กรณีที่ผูข้ายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ใหบ้รษิัทจดัการจ่ายเงินของบรษิัทจดัการใหก้องทนุ
เปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู่ 
2.2.3 กรณีที่ผูข้ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่นอ้ยกวา่จ านวนหน่วยที่จะตอ้งลด3 ใหด้  าเนินการดงันี ้
2.2.3.1 ด าเนินการตาม 2.2.2 หรอื 
2.2.3.2 ลดจ านวนหน่วยที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของ บรษิัทจดัการใหก้องทนุเปิดเป็นจ านวน
เท่ากบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู่ 

3 ไม่ใชก้บักรณีที่ราคาหน่วยไม่ถกูตอ้งมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้
สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว 

หมายเหต ุ 
1. ในกรณีที่บรษิัทจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ือ้หรือผูข้ายคืนหน่วยรายใดมีมลูค่าไม่ถึง 100 บาท บรษิัทจดัการอาจ
น าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วย แต่ถา้บคุคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถื้อหน่วยแลว้ ให้
บริษัทจดัการชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคา
ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
2. การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผูซ้ือ้หน่วยตาม 2.1 บริษัทจดัการอาจจ่ายเงิน
ของ บรษิัทจดัการแทนกองทนุเปิดก็ได ้
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17. ช่ือผู้เกี่ยวข้อง : 

17.1. ช่ือบรษิัทจดัการ : 
ช่ือ : บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุแอสเซท พลสั จ ากดั 
 
17.2. ช่ือผูด้แูลผลประโยชน ์: 
ช่ือ :ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 
17.3. ช่ือผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) : ไม่มี 
 
17.4. ช่ือของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) : ไม่มี 
 
17.5. ที่ปรกึษา : ไม่มี 
 
17.6. ผูส้อบบญัชี : 
ช่ือ : นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ ์
ช่ือ : นางสาวสมจินตนา  พลหิรญัรตัน ์
 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้อบบญัชี) : 
บรษิัทจดัการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผูส้อบบญัชีในภายหลงั โดยผูส้อบบญัชีดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลที่ไดร้บัความเห็นชอบ
ตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
17.7. การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม: 

18.1. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี :  
 
18.2. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก :  

 

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม : 

วนัที่สิน้สุดรอบบัญชี : ประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต ่ากว่า 5 เดือนและไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็น
กองทนุรวม 

วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : ประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต ่ากว่า 5 เดือนและไม่เกิน 7 เดือน) นบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ิน
เป็นกองทนุรวม  
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19. การขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ: 
19.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านักงานในเรื่องดังต่อไปนี ้ให้บริษัทจัดการย่ืนค าขอ พรอ้มทั้งเอกสาร
หลกัฐานประกอบค าขอถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรบัประชาชนผ่านระบบที่จดัไวบ้นเว็บไซตข์องส านักงาน และใหถื้อว่าไดร้บั
ความเห็นชอบการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดงักล่าวเม่ือส านกังานไดร้บัค าขอ พรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอถกูตอ้ง
ครบถว้นตามคูมื่อประชาชนแลว้ 
(1) การแกไ้ขเพิ่มเติมซึง่มีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้ในกรณีดงันี ้

(ก) การลดมลูคา่ขัน้ต ่าในการซือ้หน่วยลงทนุ 
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ค) การเพิ่มจ านวนผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 
(ง) การเพิ่มความถ่ีของการส่งค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนยัส าคญั 
(จ) การลดเวลาส่งค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุล่วงหนา้ก่อนมีการเปิดใหข้ายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 

(2) การแกไ้ขเพิ่มเติมที่ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และ
ค าสั่งที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
(3) การแกไ้ขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอียดอื่นของบคุคลใหถ้กูตอ้ง 
(4) การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน ์เม่ือไดร้บัอนญุาตจากส านกังานแลว้ 
(5) การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายของกองทนุรวมเปิดใหแ้ตกตา่งไปจากโครงการตามที่ก าหนดไว ้
 
19.2. การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปนี ้บรษิัทจดัการอาจขอใหส้  านกังานใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุก็
ได ้ทัง้นี ้ส  านกังานอาจก าหนดเง่ือนไขใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัิเพื่อประโยชนใ์นการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเห็นชอบก็ได ้
(1) การเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขายและการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทนุที่ไม่ท าใหส้ิทธิที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีอยู่เดิมดอ้ยลง  
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรพัยส์ินที่กองทนุรวมลงทนุหรอือตัราส่วนการลงทนุที่สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุ 
(4) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นแทนเงินใหแ้ก่กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และกองทนุส ารองเลีย้งชีพ
ดังกล่าวจะน าหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ได้รบัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่ เป็นกองทุนส ารองเลีย้งชีพตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการจดัตัง้และจดัการของกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่เป็น 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 
การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งตอ้งไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรวมถึงไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและ
ความเสี่ยงของกองทนุรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั หรอืเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวง   
 
19.3 การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการตามขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษมีจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 55 
หรือไม่เกินรอ้ยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษเม่ือ
ค านวณเฉพาะหน่วยลงทนุแต่ละชนิด มีจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 55 หรือไม่เกินรอ้ยละ 80 ใหบ้รษิัทจดัการส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบั
การขอมติและการนบัมติไปยงัผูด้แูลผลประโยชน ์เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองผลการนบัมตินัน้ 
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19.4 ในกรณีที่การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการไดก้ระท าตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ซึ่งด าเนินการ
โดยการจดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุหรือการส่งหนงัสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุก็ได ้บรษิัทจดัการจะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ รวมทั้งแจง้ไปยังผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ ทั้งนี ้ภายใน 15 วัน
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ไดมี้มติแกไ้ข เวน้แตก่ฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนดเป็นอย่างอื่น 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพัน
ระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรา 
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 
20. ข้อก าหนดอ่ืนๆ: 

1. ผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 
2. บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผูใ้หบ้ริการ  อนัเน่ืองมาจากการใชบ้ริการของบุคคล
ดงักล่าวในการจดัการกองทนุไดแ้ตต่อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้
(1) ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่มีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละ 
(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใชบ้ริการของบุคคลนั้นบ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทุนไดร้บั
ประโยชนจ์ากบคุคลดงักล่าว (churning) 
ในการจดัสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทุนที่อยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ  บริษัทตอ้งกระท าดว้ย
ความเป็นธรรมและค านงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อาจมีไวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย 
 
3. ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบนัการเงินที่ไม่ใช่สญัชาติอเมรกินั
นอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มลูเก่ียวกับบญัชีของบุคคลที่อยู่ในบงัคบัตอ้ง
เสียภาษีใหก้ับประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกัน ผูซ้ึ่งมีถ่ินที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมริกา 
และผูซ้ึ่งมีถ่ินที่อยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้บั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฏดว้ยว่าในปัจจบุนัมีรฐับาลในหลาย
ประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะที่คลา้ยคลึงกับ  FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมายดงักล่าววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้ง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกนัและบุคคลที่มีลกัษณะ
ตามหลกัเกณฑท์ี่ FATCA ก าหนด หนา้ที่ในการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื่อหาความสมัพนัธข์องลกูคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา 
และรวมถึงหนา้ที่ในการก าหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์อง  FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบที่ส  าคญัในสองกรณี คือ 
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(1) ตอ้งถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะไดร้บัจากรายไดผ้ลประโยชนห์รือเงินจากการขายทรพัยส์ินทางการเงิน
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทนุทางออ้ม
ในทรพัยส์ินทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ .ศ. 2560 เป็นต้นไป  โดย FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่เขา้รว่มผกูพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทยผูร้บัฝาก
ทรพัยส์ิน ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหนา้ที่ด  าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมที่
เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชนผ์ูร้บัฝากทรพัยส์ิน  และผูส้นบัสนุน
การขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เขา้รว่มผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท าธุรกรรมทางการ
เงินหรอืยตุิความสมัพนัธท์างธุรกิจกบักองทนุรวมหรอืบรษิัทจดัการ ซึง่อาจท าใหก้องทนุรวมไม่สามารถด าเนินการลงทนุตอ่ไปได้
และ/หรอืด าเนินการลงทนุไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นบัสนนุ
การขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอ้ีกตอ่ไป 

เพื่อมิใหบ้รษิัทจดัการและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขา้ผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง และเพื่อใหบ้รษิัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใตข้อ้ก าหนดและ
หลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งไดบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวม  (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิงานของ
กองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชนผ์ูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ด าเนินการดงันี ้
(1) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา  (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวขอ้งก าหนด) ใหค้ ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น ช่ือ ที่ อยู่เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี
ของสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้) มีอยู่
ในบัญชีทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ  ใหก้ับหน่วยงานของรฐัทั้งในและต่างประเทศ  ตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้ง 
(2) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูนท์ราบความเก่ียวข้องกับ
ประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ที่  ก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มูลเม่ือขอ้มลูที่เคยใหไ้วมี้การเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ 
รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลูกคา้สถาบัน
การเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 
(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน
โดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้  ในกรณีที่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัตอ่ไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม  โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าว
รบัทราบการด าเนินการตามที่บรษิัทจดัการแจง้นีแ้ลว้ และ/หรอืไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงที่ไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชี 
(1) ไม่รบัค าสั่งซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าว 
(2) ระงบัหรอืหยดุใหบ้รกิาร และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าว 
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(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช  าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน
รายนัน้ไดเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 
(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้ 
หากมีการด าเนินการที่สอดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น  และเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทุนโดยรวม  เพราะเป็นการกระท าเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ่งในทางปฏิบตัิบริษัท
จัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้งก าหนด) เท่านัน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการไดส้งวนสิทธิไวข้า้งตน้ 
บริษัทจัดการ (รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มูลของผูถื้อ
หน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 
4. บริษัทจดัการมีวตัถุประสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย  และมีวตัถุประสงคท์ี่จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา  พลเมืองสหรฐัอเมริกา รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิาหรือผูท้ี่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมรกิา หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถึงกองทรพัยส์ิน
ของบุคคลดงักล่าวและบรษิัท หรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหมี้ขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมรกิา บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่
จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทุนที่เป็นบุคคล
อเมรกินั (US person) ดงัที่กล่าวมาขา้งตน้  
 
5. การระบภุมูิล  าเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรพัยส์  าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายที่ไม่มีภมูิล  าเนาในประเทศไทย (ถา้มี) ในกรณีที่
ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล  าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการกองทุนรวมจะอา้งอิงที่อยู่ของบริษัท
จดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล  าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีที่ตอ้งมีการวางทรพัย ์
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด กรณีบริษัทจัดการเป็น 
บริษัทจัดการทีไ่ม่มีการจัดการกองอสังหาริมทรัพย ์และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน : 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทนุไดต้ามที่ประกาศก าหนด บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามกรณีตา่งๆ ดงันี ้
1. กรณีไม่สามารถด ารงเงินกองทนุเพื่อรองรบัความรบัผิดจากการปฏิบตัิงานได ้
(1) ไม่ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้รายใหม่ 
(2) ไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่ยงัมิไดมี้การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
2. กรณีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรบัความต่อเน่ืองของธุรกิจหรือเงินกองทุนขั้นตน้ หรือไม่สามารถกลับมาด ารง
เงินกองทนุส่วนเพิ่มเพื่อรองรบัความรบัผิดจากการปฏิบตัิงานงานไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนหรือแนวทาง หรือระยะเวลา
ที่ไดร้บัการผ่อนผนั 
(1) ระงบัการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลบัมาด ารงเงินกองทนุไดแ้ละไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต.ใหส้ามารถกลบัมา
ประกอบธุรกิจไดต้ามปกติ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ามปกติ 
(2) ไม่ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้รายใหม่ รวมทัง้ไม่เสนอขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมผ่านทกุช่องทางการซือ้ขาย 
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(3) เปลี่ยนใหบ้รษิัทจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทนุรวมแทนภายใน 30 วนันบัแตว่นัที่รูห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงินกองทนุได ้ทัง้นี ้
หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการอาจขอใหส้  านกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลือกบรษิัทจดัการ
กองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญัและตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชนข์อง
กองทนุรวมก่อน และในกรณีที่มีคา่ใชจ้่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการรายเดิมจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่าย
ดงักล่าว โดยบริษัทจัดการรายเดิมจะท าหนา้ที่บริหารจัดการกองทุนรวม ต่อไปเพื่อรกัษาสิทธิและประโยชนเ์พื่อไม่ใหก้องทุ น
เสียหาย ทัง้นี ้ในช่วงที่มีการด าเนนการเพื่อเปลี่ยนใหบ้ริษัทจดัการรายใหม่เขา้บริหารแทน บริษัทจดัการรายเดิมอาจจะไม่ขาย
หรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดส้งูสดุไม่เกิน 3 วนัท าการ 

อนึ่ง ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุในวนัที่บรษิัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทนุรวม
สามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดโ้ดยไม่เสียคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัที่บรษิัทจดัการ
กองทนุรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกองทนุรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ( interval 
fund) ซึ่งมิไดมี้ช่วงเวลารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วนัดงักล่าว ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นนัน้รบัซือ้คืน
หน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมส าหรบัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนในครัง้ถัดไป ทัง้นี ้
เฉพาะการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งของผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นครัง้แรกเท่านัน้ 
 
22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑเ์กี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็น
การทั่วไป: 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุรวมแบบ auto-approve และการฝ่าฝืน
หรือการไม่ปฏิบตัินัน้ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูล้งทุน บริษัทจดัการจะด าเนินการเยียวยาความเสียหายใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยไม่
ชกัชา้ โดยในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกนัได ้บรษิัทจดัการจะยินยอมใหน้ าขอ้พิพาทเขา้สูก่ารพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 
 
23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม: 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม  ขอ้ผูกพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ลอดจนประกาศ  กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่ง
กฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งดงักล่าว 

หากบรษิัทจดัการกองทนุรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนัน้ใหถื้อว่าบริษัทจดัการกองทนุรวม
ไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมตามที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม  โดยผูดู้แล
ผลประโยชนมี์อ านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทนุและบรษิัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามในขอ้ผกูพนัของ
ผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บัการแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถื้อวา่ผกูพนัผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้
ไม่วา่ในทอดใดๆ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวยอมรบัที่จะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมและขอ้ผกูพนั
ระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทนุและบรษิัทจดัการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน  หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวม 
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ข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วทีรัพย์ 6เดือน8  
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
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บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน แอสเซท พลสั จ ากดั 
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1. บริษัทจัดการ : 
ช่ือ : บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุแอสเซท พลสั จ ากดั 
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์เลขที่ 175 ถนนสาทรใตแ้ขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์0-2672-1000 โทรสาร 0-2286-4473 

ที่อยู่ (ภาษาองักฤษ) : 17 Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 
Tel. 0-2672-1000 Fax 0-2286-4473 
 
สิทธิหน้าที ่และความรับผิดชอบ : 
สิทธิของบรษิัทจดัการ 
1. รบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และ
คา่ธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย และหรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราที่ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ “คา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจาก 
ผูส้ั่งซือ้ หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 
2. สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้หรอืสั่งซือ้หรอืสั่งขายหรอืหยดุรบัค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นโครงการ 
3. สงวนสิทธิที่จะเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นโครงการ 
4. สงวนสิทธิที่จะรบัช าระหนีเ้พื่อกองทนุดว้ยทรพัยส์ินอื่นที่ไม่ใช่หลกัประกนัแทนการช าระหนีด้ว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหนีท้ี่ ระบุ
ไวใ้นโครงการ 
5. สงวนสิทธิที่จะช าระคา่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นแทนเงินได ้
 
หนา้ที่และความรบัผิดชอบของบรษิัทจดัการ 
การจดัตัง้และจดทะเบียนกองทนุ การเปลี่ยนแปลงและแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ 
1.  ย่ืนค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุตอ่ประชาชน 
2.  ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่หลกัฐาน
ดงักล่าวสญูหาย 
3.  ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทนุของกองทนุตามวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
4.  แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิ่มจ านวนเงินทุนและการแกไ้ขเพิ่มเติมจ านวนและมลูค่าหน่วย
ลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดใหแ้ก่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมนัน้ 
5.  เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุน หรือวิธีการจดัการกองทุนภายใตห้วัขอ้ “วิธีการแกไ้ขโครงการจดัการ
กองทนุหรอืแกไ้ขวิธีการจดัการ” 
6.  จดัท าหนงัสือชีช้วนใหม่ทกุรอบปีบญัชีเพื่อแสดงขอ้มลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชีและส่งใหแ้ก่ส  านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิน้บญัชีนัน้ 
7.  ประกาศขอ้มลู รายละเอียด การด าเนินงานตา่งๆ ที่เก่ียวกบักองทนุตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด 
8.  ด าเนินการเลิกกองทนุตามหวัขอ้ “การเลิกโครงการ” 
9.  จดัใหมี้การช าระบญัชีตามหวัขอ้ “การช าระบญัชีของกองทนุรวมและวิธีการคืนเงินเฉลี่ยใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงการ”  
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การบรหิารกองทนุ 
1.  จดัการกองทนุใหเ้ป็นไปตามที่ระบุไวใ้นโครงการที่ไดร้บัอนมุตัิขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการ พระราชบญัญัติ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ .ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
ปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
2.  น าเงินของกองทุนไปลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นและซือ้ ขาย ซือ้ลด ขายลด ไถ่ถอนจ าหน่าย สั่ง
โอน รบัโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักทรพัยห์รือฝาก ถอนทรพัยส์ินที่ลงทุนไวน้ั้น โดยลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของโครงการ ทัง้นี ้โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นหลกั 
3.  จดัใหมี้การฝากทรพัยส์ินของกองทนุไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์
4.  สั่งผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้่งมอบ รบัมอบ แปลงสภาพ จ าหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนช าระและรบัช าระราคาคา่หลกัทรพัย ์
5.  จดัใหมี้การรบัจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ และกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ของการจัดการกองทุนตามที่ก าหนดไวใ้นหัวขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้ หรือผูถื้อหน่วยลงทุนและ
กองทนุรวม” 
6.  เบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของกองทุนภายใตห้วัขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บ
จากผูส้ั่งซือ้ หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 
7.  เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทนุถือหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นอยู่เท่าที่จ  าเป็นเพื่อรกัษาประโยชน์
ของผูถื้อหน่วยลงทนุ 
8.  ดแูล ติดตาม รกัษาสิทธิของกองทนุ ด าเนินการใหมี้การฟ้องรอ้งบงัคบัคดีหรอืฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ทัง้นี ้
เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 
9.  ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชนใ์นการด าเนินการตามขอ้ “การรบัช าระหนีเ้พื่อกองทนุรวมดว้ยทรพัยส์ินอื่น”  
 
การจดัท าบญัชีและการรายงาน 
1.  จดัท าบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น 
2.  จดัท ารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วนัท าการนัน้ 
3.  จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นเพื่อการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนัและจดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายใน
ทกุสิน้วนัท าการนัน้ 
4.  ค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามที่ก าหนดในหวัขอ้ “วิธีการ
ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ” 
5.  จดัท าและจดัส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
 
การขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและงานทะเบียนหน่วยลงทนุ 
1.  จดัใหมี้ใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งมีลกัษณะเป็นไปตามที่กฎหมาย  
ก.ล.ต. ก าหนด 
2.  ขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามวิธีที่ระบใุนโครงการและหนงัสือชีช้วน 
3.  จดัสรรหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ “การจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ” และ “การจดัสรรเงินใหแ้ก่
ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ” 
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4.  ด าเนินการจดัสรรจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุที่จะรบัซือ้คืนจากผูถื้อหน่วยลงทนุตามส่วนตามหวัขอ้ “การเลื่อนก าหนดการ
ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ หรือค าสั่งขาย
คืนหน่วยลงทนุ” หรอื “การช าระคา่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นแทนเงิน” 
5.  ด าเนินการยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนซึ่งไดร้บัการจดัสรรเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแลว้ในวนัท าการถดัจากวนัที่
บรษิัทจดัการท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ 
6.  จดัใหมี้และเก็บรกัษาไวซ้ึง่ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
7.  เปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หรอืสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
8.  จดัใหมี้รายงานขอ้มลูของกองทนุตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
9.  ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชนใ์นกรณีที่จะด าเนินการตาม “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่
ผูถื้อหน่วยลงทนุ” หรอื “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ” 
 
การแตง่ตัง้บคุคลอื่น 
1.  จดัใหมี้ผูด้แูลผลประโยชนซ์ึ่งมีคณุสมบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุและแตง่ตัง้
ผูด้แูลผลประโยชนอ์ื่นตามเง่ือนไขการเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนท์ัง้นี ้โดยไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
2.  แตง่ตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนภายใตห้ลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
3.  แต่งตั้งผูส้อบบัญชีของกองทุนที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าดว้ยการให้ความ
เห็นชอบผูส้อบบญัชี 
4.  แตง่ตัง้หรอืด าเนินการเป็นนายทะเบียนเองตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร 
5.  แตง่ตัง้ผูช้  าระบญัชีของกองทนุเม่ือยตุิหรอืเลิกกองทนุ 
6.  แตง่ตัง้หรอืถอดถอนที่ปรกึษา 
 
การปฏิบตัิงานหรอืการด าเนินการอื่นๆ ตามสิทธิและหนา้ที่อื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 
1.  กระท านิติกรรมหรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บรษิัทจดัการมีอ านาจกระท าไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย 
2.  ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบ้รรลุซึ่งวตัถุประสงคข์องกองทุน และรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขต
หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของบรษิัทจดัการ ทัง้นี ้จะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 
3.  ปฏิบตัิตามสทิธิและหนา้ที่อื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน  โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยต์ลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนั
หรือโครงการจดัการกองทนุรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งดงักล่าว หากบรษิัทจดัการกองทนุ
ไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนัน้ ใหถื้อว่าบริษัทจดัการกองทนุไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพนั
หรอืโครงการจดัการกองทนุรวมแลว้ 
 
เง่ือนไขการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ : 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบรษิัทจดัการกองทนุรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านกังาน หรือโดยเหตอุื่นใดตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมตอ้งด าเนินการตามที่จ  าเป็นเพื่อใหบ้ริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่
เขา้ท าหนา้ที่ตอ่ไปไดซ้ึง่รวมถึงการสง่มอบเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ใหแ้ก่บรษิัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่ 
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์0-2299-1111 โทรสาร 0-2242-3946  

และ/หรือที่บรษิัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน
ในตา่งประเทศที่อาจแตง่ตัง้เพิ่มเติมในอนาคต 
 
สิทธิหน้าที ่และความรับผิดชอบ : 
สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์
1.  ไดค้า่ตอบแทนจากกองทนุส าหรบัการท าหนา้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชนต์ามสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน  ์
2.  บอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว 
 
หนา้ที่ของผูด้แูลผลประโยชน ์
1.  ดูแลใหบ้ริษัทจัดการปฏิบตัิตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ระบุไวใ้นโครงการ ขอ้ผูกพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจบุนัและที่ แกไ้ขเพิ่มเติม โดยเครง่ครดั 
2.  ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนม์ิไดเ้ป็นสมาชิกศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ  ที่บรษิัทจดัการประสงคจ์ะลงทนุใน หรือมี
ไวซ้ึ่งหลักทรพัยน์ั้น บริษัทจัดการยินยอมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท าสัญญาแต่งตั้งผูร้บัฝากทรพัยส์ินในต่างประเทศ  ซึ่งมี
หลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เป็นตวัแทนในการท าหนา้ที่ฝากหลกัทรพัยเ์พื่อรบัฝากทรพัยส์ิน
ของกองทุนรวม (ถา้มี) โดยผูดู้แลผลประโยชนต์อ้งแจง้การแต่งตัง้ตวัแทนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบก่อนที่จะน าทรพัยส์ิน
ของกองทนุไปเก็บรกัษาไวท้ี่ตวัแทนนัน้ดว้ย 
3.  รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่บริษัทจัดการไดค้ านวณไวแ้ลว้
ตามที่ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิมลูค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทนุ” เม่ือเห็นวา่ถกูตอ้งแลว้ 
4.  จ่ายเงินเป็นยอดรวมเพื่อคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุตามค าสั่งของผูช้  าระบญัชี 
5.  โอนเงินคา่ขายหน่วยลงทนุจากบรษิัทจดัการเพื่อเขา้บญัชีกองทนุ ตามค าสั่งของบรษิัทจดัการ 
6.  แจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบหากบริษัทจดัการมิไดป้ฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้บงัคบัอื่นใดที่ออกตาม
กฎหมาย ก.ล.ต. 
7.  ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจัดการปฏิบัติหนา้ที่ของตน หรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจาก
บรษิัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรอืเม่ือไดร้บัค าสั่งจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
8.  ใหค้วามเห็นชอบในกรณีที่บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ” หรือ “การรบัช าระหนีเ้พื่อ
กองทนุดว้ยทรพัยส์ินอื่น” 
9.  รบัรองผลการนบัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ ตามที่ไดร้บัเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติจากบริษัทจดัการ 
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุ
ซึ่งเขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจง้มติ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมโครงการ และปรากฎว่ามติของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่เกินรอ้ยละ 55 
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หรือไม่เกินรอ้ยละ 80 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือ
ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึง่สง่หนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
10. รบัฝากทรพัยส์ินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนและดูแลตรวจสอบใหผู้ช้  าระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และในพระราชบญัญัติฉบบัแกไ้ข ในกรณีที่ผูช้  าระบญัชีกระท าการ
หรืองดเว้นกระท าการตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายงานให้ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 
11. ด าเนินการรบัหรอืจ่ายเงินจากบญัชีของกองทนุ ตามค าสั่งเป็นลายลกัษณอ์กัษรของบรษิัทจดัการ 
12. ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะตอ้งอนญุาตใหบ้รษิัทจดัการ หรือผูส้อบบญัชีของกองทนุท าการตรวจสอบบญัชีหลกัทรพัยบ์ญัชีกองทนุ 
และเอกสารหลกัฐานอื่นของกองทุนไดภ้ายในเวลาท าการปกติของผูดู้แลผลประโยชนโ์ดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวใหผู้ดู้แล
ผลประโยชนท์ราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 1 วนัท าการ 
13. ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีของกองทนุ หรือผูส้อบบญัชีของผูด้แูลผลประโยชนห์รือผูส้อบบญัชีอิสระ หรือผูช้  าระบญัชีของกองทนุ 
หรือหน่วยงานผูมี้อ  านาจควบคมุผูด้แูลผลประโยชนข์อค าชีแ้จง ไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ก็ตามเก่ียวกบัการกระท า
การใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบญัชีหลกัทรพัยห์รือบญัชีของกองทุน หรือเรื่องอื่นใดเก่ียวกับกองทุน ผูดู้แลผลประโยชนต์อ้งแจง้ให้
บรษิัทจดัการทราบโดยทนัทีและจะตอ้งท ารายงานเก่ียวกบัค าขอดงักล่าวพรอ้มรายงานขัน้ตอนการปฏิบตัิที่ผูด้แูลผลประโยชน์
ไดก้ระท าไปแลว้ หรอืที่จะกระท าตอ่ไปใหบ้รษิัทจดัการทราบโดยไม่ชกัชา้ 
14. หนา้ที่อื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
 
หนา้ที่ในการรบัฝากและเก็บรกัษาทรพัยส์ิน 
1.  รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแล
ผลประโยชนแ์ละทรพัยส์ินของบคุคลอื่นใดที่ผูด้แูลผลประโยชนด์แูลรกัษาอยู่จนกวา่จะเลิกกองทนุหรอืสิน้สดุการท าหนา้ที่ ผูด้แูล
ผลประโยชนต์ามสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนพ์รอ้มทั้งดูแลใหก้ารเบิกจ่ายทรพัยส์ินของกองทุนเป็นไปตามที่ ระบุไวใ้น
โครงการและในหนังสือชีช้วนของกองทุน โดยตอ้งเก็บรกัษาหรือฝากไวอ้ย่างปลอดภัยที่ผูดู้แลผลประโยชนบ์ริษัทศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตหรือตกลงเป็นอย่างอื่น และหากมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรกัษาทรพัยส์ิน ตอ้งแจง้ใหบ้รษิัทจดัการทราบทนัที 
2.  ดแูล ทวงถาม ติดตามทรพัยส์ินหรือรกัษาสิทธิในทรพัยส์ินของกองทนุ เพื่อผลประโยชนใ์นการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ การรบัเงินปัน
ผล การรบัดอกเบีย้และหรือหน่วยลงทนุและสิทธิประโยชนอ์ื่นใดที่กองทนุพึงจะไดร้บั รวมทัง้ด าเนินการรบัหรือจ่ายเงินตามสิทธิ
นัน้ๆ ตามค าสั่งของบรษิัทจดัการ รวมทัง้แจง้ใหบ้รษิัทจดัการทราบในกรณีที่ มีความจ าเป็นที่ตอ้งป้องกนัการเสียสิทธิที่มีอยู่หรือ
เก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัยน์ัน้ๆ 
 
หนา้ที่เก่ียวกบัการด าเนินการเก่ียวกบัหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินที่กองทนุลงทนุ 
1.  ส่งมอบ รบัมอบ สั่งซือ้ตามสิทธิจ าหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ิน ตลอดจนช าระและรบัช าระราคาหลกัทรพัย์
ตามค าสั่งของบรษิัทจดัการ โดยตรวจสอบความสมบรูณค์วามถกูตอ้งครบถว้นของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์ินก่อนด าเนินการ 
2.  จดัท ารายงานดงัตอ่ไปนี ้เป็นลายลกัษณอ์กัษร หรอืสง่ทางสื่ออิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นใดที่ไดต้กลงรว่มกนั ส่งใหบ้รษิัทจดัการ 
ก. รายงานการรบัและการจ่ายเงินของกองทนุเป็นรายวนั 
ข. รายงานรายละเอียดการรบัจ่ายทรพัยส์ินของกองทนุที่รบัฝากไว ้
ค. จดัท าบญัชีและรบัรองความถกูตอ้งของทรพัยส์ินของกองทนุรวมที่รบัฝากไว ้
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ง.  รายงานเก่ียวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลกัทรพัยแ์ละตามสถานภาพของหลกัทรพัยพ์รอ้มทัง้ค านวณ
ดอกเบีย้คา้งรบั (ถา้มี) เป็นรายวนั 
จ. รายงานเจา้หนี ้ซือ้หลกัทรพัยแ์ละลกูหนี ้คา่ขายหลกัทรพัยเ์ป็นรายวนั 
ฉ.  รายงานอื่นๆ ที่เก่ียวกบับญัชีหลกัทรพัยแ์ละบญัชีเงินฝากของกองทนุ ตามที่ตกลงรว่มกนั 
3.  รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อกองทุน  หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา  125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี ้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุารณด์งักล่าว 
 
ความรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์
ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะรบัผิดชอบต่อความเสียหายในการรบัฝากทรพัยส์ิน  ซึ่งพิสจูนไ์ดช้ดัเจนวา่เกิดขึน้จากการกระท าหรืองดเวน้
กระท าการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ของผูดู้แลผลประโยชนพ์นักงาน ลูกจา้ง บริวาร หรือบุคคลใดที่ท  างานใหแ้ก่ผูดู้แล
ผลประโยชน ์
ผูด้แูลผลประโยชนมี์อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมและ
ตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนา้ที่ดแูลรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ และ
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชนผ์ูด้แูลผลประโยชนร์ายเดิมมีหนา้ที่ด  าเนินการตามที่จ  าเป็นเพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปไดซ้ึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนงัสือเพื่อรบัรองความถกูตอ้งและ
ครบถว้นของสิ่งที่ส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชนก์ระท าการ งดเวน้กระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ในการดแูลรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วย
ลงทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจใชส้ิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูด้แูลผลประโยชนเ์พื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้
ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถื้อหน่วยลงทนุ ไม่ว่าการกระท านัน้จะ
เป็นไปเพื่อประโยชนข์องผูดู้แลผลประโยชนเ์องหรือประโยชนข์องผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหนา้ที่เป็น
ผูดู้แลผลประโยชน์หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 
ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติให้ผู้ดูแล
ผลประโยชนมี์อ านาจด าเนินการตามที่จ  าเป็นเพื่อขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุได ้
 
เง่ือนไขการเปลี่ยนผูด้แูลผลประโยชน ์: 
บรษิัทจดัการจะเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใตเ้ง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้โดยไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
(1) เม่ือบริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชนมี์ความประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญาจดัตัง้ผูดู้แลผลประโยชนโ์ดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่าย
หนึ่งทราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั หรือตามก าหนดเวลาที่ทัง้สองฝ่ายไดต้กลงรว่มกนั 
(2) ในกรณีที่บรษิัทจดัการหรือผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ปฏิบตัิหนา้ที่ และความรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไวผู้ด้แูลผลประโยชนห์รือบรษิัท
จดัการอาจบอกเลิกสญัญาจดัตัง้ผูด้แูลผลประโยชนโ์ดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการ หรือมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดและบรษิัทจดัการและ
ผูดู้แลผลประโยชนท์ัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญาใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายหรือประกาศดงักล่าว 
ทัง้นี ้เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหนา้ที่แก่ผูดู้แลผลประโยชนแ์ละผูดู้แลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะรบั
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หน้าที่ดังกล่าว ผูดู้แลผลประโยชนมี์สิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั่งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจัดการทราบ
ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 
(4) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขา้งมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
ขายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการเรียกรอ้งใหมี้การเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน ์
(5) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนน์ าขอ้มลูต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจดัการกองทุนหรือขอ้มลูอื่นที่เก่ียวขอ้งกบักองทุนไปเปิดเผย 
หรือใชใ้นทางที่ก่อหรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูดู้แลผลประโยชนเ์อง บริษัทจัดการ
สามารถบอกเลิกสญัญาจดัตัง้ผูดู้แลผลประโยชนไ์ด ้ทัง้นี ้การบอกเลิกสญัญาจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 
(6)  ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชนข์าดคุณสมบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบตัิของผูดู้แลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะด าเนินการใหผู้ด้แูลผลประโยชนจ์ดัการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่บรษิัทจดัการ
ตรวจพบเองหรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เวน้แต่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่ง
การเป็นอย่างอื่น และบริษัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนั นบัแต่วนัที่ได้
แกไ้ขเสรจ็สิน้ หากผูด้แูลผลประโยชนม์ิไดมี้การแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาที่ก าหนด บรษิัทจดัการจะขออนญุาตเปลี่ยนตวัผูด้แูล
ผลประโยชนต์่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัที่ครบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ขเม่ือไดร้บัอนญุาตแลว้บรษิัท
จดัการจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ื่นแทนโดยพลนั 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ให้
กระท าไดห้ากเป็นกรณีที่มีนยัส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขให้หมดไป ใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้
ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้

สถานที่เก็บรกัษาทรพัยส์ินกองทนุรวม : 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์0-2299-1111 โทรสาร 0-2242-3946  
และ/หรือ ที่บรษิัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และหรือ ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน
ในตา่งประเทศที่อาจแตง่ตัง้เพิ่มเติมในอนาคต 

 
3. ผู้สอบบัญชี: 

ช่ือ : นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ ์
ที่อยู่ : บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
316/32 ซอย สขุมุวิท 22 ถ.สขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จงัหวดั กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0-2259-5300 โทรสาร 0-2663-2219 

ช่ือ : นางสาวสมจินตนา   พลหิรญัรตัน ์
ที่อยู่ : บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
316/32 ซอย สขุมุวิท 22 ถ.สขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จงัหวดั กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0-2259-5300 โทรสาร 0-2663-2219 
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บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผูส้อบบัญชีในภายหลงั โดยผูส้อบบัญชีดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลที่ไดร้บัความ
เห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
สิทธิหน้าที ่และความรับผิดชอบ : 
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รบัรองทั่วไป 
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน: 

ช่ือ : บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุแอสเซท พลสั จ ากดั 
ที่อยู่ : ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตี ้เลขที่ 175 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์0-2672-1000 โทรสาร 0-2286-4473 
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย: 
 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน: 

ช่ือ : บรษิัท หลกัทรพัยเ์อเซีย พลสั จ ากดั 
ที่อยู่ : ชัน้ 3 อาคารสาธรซิตี ้เลขที่ 175 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ10120 
โทรศพัท ์: 0-2285-1666 โทรสาร : 0-2285-1901 

บรษิัทจดัการอาจแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนภายหลงั
โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีของการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนเพิ่มเติม ผูส้นับสนุนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบคุคลที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนของกองทนุ 
โดยผูส้นบัสนนุที่ไดร้บัการแต่งตัง้จะตอ้งปฏิบตัิงานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นบัสนนุที่ปฏิบตัิหนา้ที่อยู่ก่อนแลว้ 
 
สิทธ ิหน้าที ่และความรับผิดชอบ : 
สิทธิของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนสนบัสนนุ 
1.  ไดร้บัค่าธรรมเนียมส าหรบัการท าหนา้ที่เป็นผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนตามสญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 
โดยบรษิัทจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
2.  บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการ
ขายหรอืรบัซือ้คืน 
 
หนา้ที่และความรบัผิดชอบในการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
1.  จดัวางเอกสารเผยแพรเ่ก่ียวกบักองทนุ รวมทัง้ด าเนินการดว้ยความรว่มมือของบรษิัทจดัการในการเผยแพรม่ลูคา่หน่วยลงทนุ 
ราคาขายหน่วยลงทนุ ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ รวมทัง้ขอ้มลูและเอกสารอนัจ าเป็นตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
2.  แจกจ่ายหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญที่ผูล้งทุนควรทราบพรอ้มใบค าขอเปิดบัญชีผูถื้อหน่วยลงทุน หรือใบค าสั่งซือ้
หน่วยลงทนุ รวมทัง้ใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัหน่วยลงทนุที่จ  าหน่าย หรือเอกสารอื่นๆ 
ที่เก่ียวกบักองทนุ และแจกจ่ายหนงัสือชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการเม่ือมีผูร้อ้งขอ 
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3.  รบัใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรอืใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุหรอืเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
4.  ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของการกรอกใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุน  เอกสารการจองซือ้ ใบค าสั่งซือ้
หน่วยลงทนุ หรอืใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุและเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
5.  ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการซือ้หรอืการขายทัง้หมดวา่ถกูตอ้ง เป็นจรงิและครบถว้นตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงการ 
6.  ตรวจสอบลายมือช่ือในเอกสารเพื่อการสั่งซือ้ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหต้รงกับตัวอย่าง
ลายมือช่ือที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดใ้หไ้วใ้นการการเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ 
7.  รบัช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรอืเงินอื่นใด 
8.  คืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ที่ไม่ไดร้บัการจดัสรร ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ 
9.  เก็บรกัษาใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 
10. ส่งมอบเอกสารหลกัฐานตามก าหนดโดยบรษิัทจดัการ ใหบ้รษิัทจดัการ หรอืนายทะเบียน 
11. ใหค้วามรว่มมือกบับรษิัทจดัการในการแจง้หรอืติดตอ่กบัผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุเม่ือมีความจ าเป็นที่จะตอ้ง
แจง้หรอืติดตอ่เก่ียวกบัสิทธิประโยชนข์องผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุ หรอืเม่ือมีเหตจุ าเป็นอื่นใด 
12. ชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ หรอืผูท้ี่สนใจจะลงทนุทราบ ในกรณีที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตกุารณท์ี่มีผลกระทบ
อย่างมีนยัส าคญัต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อการตดัสินใจในการลงทุน  หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของ
หน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
13. ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการโฆษณากองทนุรวมที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมบรษิัทจดัการ
ลงทนุประกาศก าหนด 
14. ท าการอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี 

 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : ไม่มี 
 
9. ทีป่รึกษา: 

9.1.  ที่ปรกึษาการลงทนุ : ไม่มี 

9.2. ที่ปรกึษากองทนุ : ไม่มี 
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี 

 
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี 

 
12. คณะตัวแทนผู้ถอืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี 
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13. สิทธิหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ถอืหน่วยลงทุน: 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ : 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุเองก่อนครบก าหนดอายโุครงการ โดยบริษัทจดัการจะท าการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุอตัโนมตัิ ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามขอ้ 7 “การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ที่ระบุไวใ้นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม ตามราคา
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึ่งค านวณตามหวัขอ้ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิมลูค่า
หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ” และไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้ ยกเวน้ กรณีที่บรษิัทจดัการด าเนินการ ตามที่
ก าหนดไวใ้นหัวขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ” 
 
13.2. สิทธิในการรบัเงินปันผล : ไม่มี 
 
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ : 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดภ้ายใต ้เง่ือนไขขอ้ 13.4 "ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ" 
วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ก) ผูโ้อนและผูร้บัโอนจะตอ้งมาย่ืนค าขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหรือส านกังานนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ในกรณีที่ผูร้บัโอนไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้ริการกองทุนกับบริษัทจัดการ  ผูร้บัโอนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิด
บญัชีกองทนุและย่ืนตอ่ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทนุพรอ้มค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ข) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ตอ่การโอน 1 ครัง้ ณ วนัที่ย่ืนค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ค) หลงัจากที่ไดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะ
ส่งมอบใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ากบัภาษีพรอ้มหลกัฐานการรบัค าขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
(ง) การโอนหน่วยลงทนุ ดงักล่าวขา้งตน้ นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยืนยนัการโอน
หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัที่ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
ไดร้บัค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(จ) การโอนหน่วยลงทนุและค่าธรรมเนียมการโอนอาจด าเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชนแ์ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นหลกั 
ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใตเ้ง่ือนไขที่ระบใุนขอ้ “การเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย” 
ทัง้นี ้สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ตอ่เม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทกึขอ้มลูในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
 
13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ : 
บริษัทจดัการ/นายทะเบียนสงวนสิทธิที่จะปฎิเสธค าขอโอนหน่วยลงทุนหากการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนของ
กองทนุไม่ใช่ “ผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย” เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
บรษิัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุ
ของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมืองสหรฐัอเมรกิา รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางประเทศสหรฐัหรือ
ผูท้ี่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคลดงักล่าวและ
บรษิัทหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหมี้ขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมรกิา บรษิัทจดัการจงึขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรอืระงบัการสั่งซือ้ 
การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน  ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทุนที  เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) 
ดังที่กล่าวมาขา้งตน้ เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
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13.5.  สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรอืแกไ้ขวิธีจดัการ : 
ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจดัการ  โดยบรษิัทจดัการจะท าการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
และขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการต่อเม่ือไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุโดยเสียงขา้งมาก หรือมติพิเศษของ
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนด ทัง้นี ้เป็นไปภายใตห้วัขอ้ “วิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุหรอืแกไ้ขวิธีการจดัการ” 

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 
บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบรษิัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทนุ  (omnibus account) ตอ้ง
ไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด เวน้แต่เป็นกรณี กองทนุรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว
จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 
13.6. สิทธิในการไดร้บัเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ : 
ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคืนเม่ือโครงการสิน้สดุลง โดยบรษิัทจดัการจะจดัใหมี้ผูช้  าระบญัชีที่ส  านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้  าระบญัชี โดยจะไดด้ าเนินการใหมี้การจ าหน่ายทรพัยส์ินของโครงการ ช าระภาระหนีส้ินและแจกจ่ายเงิน
คืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “การช าระบญัชีกองทนุรวม และวิธีการเฉลี่ยคืนเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
เม่ือเลิกโครงการ” 
 
13.7. สิทธิประโยชนอ์ื่นๆ : 
1. สิทธิในการไดร้บัช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นแทนเงิน 
ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิไดร้บัช าระค่าซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นแทนเงินไดใ้นกรณีที่กองทุนไม่สามารถ
ช าระคา่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดต้ามที่ก าหนดไวภ้ายใตห้วัขอ้ “การช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินอื่นแทนเงิน” 
2. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูในบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะแจง้แกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้มลูที่ไดแ้จง้ไวเ้ม่ือเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ตอ้งกรอกใบค าขอเปลี่ยนแปลง
ขอ้มลู และย่ืนใหแ้ก่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนเพื่อแกไ้ขขอ้มลูโดยผูถื้อหน่วยลงทุนต้องย่ืนเอกสารประกอบ (ถา้มี) เพื่อให้
นายทะเบียนด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูในบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนต่อไป  โดยผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งรบัทราบและยินยอมที่  จะปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในใบค าขอเปลี่ยนแปลงขอ้มลู 
3. สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทนุ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุสามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย ทัง้นี ้นายทะเบียนจะรบัจดทะเบียนการจ าน าใหแ้ก่
ผูร้บัจ าน าที่เป็นสถาบนัการเงินเท่านัน้ 
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13.8. อื่นๆ : 
ผูถื้อหน่วยลงทนุมีความรบัผิดจ ากดัเพียงไม่เกินคา่หน่วยลงทนุที่ยงัส่งใชแ้ก่บรษิัทจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 
การที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ใหถื้อว่า
ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวยอมรบัที่จะผกูพนัตามข้อก าหนดในขอ้ผกูพนัซึ่งลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บัการแต่งตัง้จาก
บริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงินทนุไดไ้ม่เกินไปกว่าสว่นของทนุของ
กองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือการคืนเงินทนุของผู้
ถือหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ดว้ย 
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : 
- ใบหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
 
14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ : 

14.2.1. เม่ือบรษิัทจดัการไดร้บัใบค าขอเปิดบญัชี และใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบตามที่
ก าหนดแลว้ บริษัทจดัการจะส่งมอบส าเนาใบค าขอเปิดบญัชี และหรือส าเนาใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน
หรือผูถื้อหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานในการเปิดบญัชี และการซือ้หน่วยลงทนุ 

14.2.2. บริษัทจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนบนัทึกรายละเอียดของผูเ้ปิดบญัชีในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน
ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชี 

14.2.3. นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซือ้หรอืผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุตอ่เม่ือบรษิัทจดัการไดร้บัช าระค่า
ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ และผูจ้องซือ้หรอืผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุจากบรษิัทจดัการเรยีบรอ้ยแลว้ 

14.2.4. บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนหรือผูล้งทุนทุกครัง้ที่มีการ
ขาย หรือรบัซือ้คืน หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใหผู้ล้งทนุหรอืผูถื้อหน่วยลงทนุ ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุในการเสนอขาย
ครัง้แรกบริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการส่งมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนัท าการ 
นบัตัง้แตว่นัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และในกรณีที่บรษิัทจดัการขาย หรือรบัซือ้คืน หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการขาย หรอืรบัซือ้คืน หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

14.2.5  บริษัทจดัการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทนุ ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุรอ้งขอใหบ้รษิัท
จดัการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อน าไปใชเ้ป็นหลกัประกันในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน  หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทัง้นี ้ในการ
ออกใบหน่วยลงทนุทกุกรณีจะกระท าเม่ือบรษิัทจดัการเห็นสมควรเท่านัน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1. ผูถื้อหน่วยลงทนุกรอกใบค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรบัไดจ้ากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
2. ย่ืนใบค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ พรอ้มช าระคา่ธรรมเนียมมนการออกใบหน่วยลงทนุแก่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
3. นายทะเบียนโดยไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุตามจ านวนหน่วยลงทนุ
ที่ผูถื้อหน่วยลงทนุกรอกในใบค าขอส าหรบักรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุกรอกจ านวนหน่วยลงทนุในใบค าขอมากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุ
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ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะใหอ้อกใบหน่วย
ลงทนุส าหรบัหน่วยลงทนุจ านวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
4. ใบหน่วยลงทนุที่บรษิัทจดัการออกใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุจะมีขอ้ความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ซึ่งจะระบช่ืุอ
ผูถื้อหน่วยลงทุน และมีลายมือช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราส าคัญ  หรือลายมือช่ือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือใชเ้ครื่องจกัรประทบั หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. จะอนญุาตใหท้ าไดจ้ึงจะถือว่า ใบหน่วย
ลงทนุถกูตอ้งและมีผลสมบรูณต์ามกฎหมาย 
บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถใช้
อา้งอิงตอ่บรษิัทจดัการกองทนุรวมและบคุคลอื่นได ้
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการกองทนุรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน: ไม่มี 
 
16. วิธีการช าระเงนิหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน: 
ส่วนที่ 1 การด าเนินการเม่ือมีการผิดนดัช าระหนีห้รอืมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถ
ช าระหนีไ้ด ้
การด าเนินการของ
บรษิัทจดัการ 

กรณีกองทนุที่บรษิัทจดัการไดบ้นัทกึมลูคา่
ตราสารหนีห้รอืสิทธิเรยีกรอ้งเป็น 0 

กรณีที่มีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหนีห้รอื
ลกูหนีต้ามสิทธิเรยีกรอ้งจะไม่สามารถ 

ช าระหนีไ้ด้1 
1. การก าหนดใหเ้ป็นผู้
มีสิทธิไดร้บัเงินไดส้ทุธิ
จากทรพัยส์ินอื่นที่ได้
จากการรบัช าระหนี ้

1.1 ผูถื้อหน่วยทกุรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้
ถือหน่วย ณ วนัที่ บรษิัทจดัการบนัทกึมลูคา่
ตราสารหนีห้รอืสิทธิเรยีกรอ้งเป็น 0 เวน้แต่
บรษิัทจดัการด าเนินการตาม 1.2 ก่อนแลว้ 

1.2 อาจก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยทุกรายที่มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนผูถื้อหน่วย ณ วนัที่มีพฤติการณว์า่ผูอ้อก
ตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่
สามารถช าระหนีเ้ป็นผูมี้สิทธิไดก็้ได ้

2. การแจง้ตอ่
ส านกังาน 

ขอ้มลู: ประเภท จ านวน ชื่อผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้ง เงินส ารอง (ถา้มี) และ
วนัที่บรษิัทจดัการบนัทึกมลูค่าตราสารหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 หรอืวนัที่บรษิัทจดัการทราบถึง
พฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหนีห้รอืลกูหนีต้ามสิทธิเรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้แลว้แตก่รณี 
ระยะเวลา: ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่  บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิ
เรียกรอ้งเป็น 0 หรือนบัแต่วนัที่ บริษัทจดัการทราบถึงพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนี้
ตามสิทธิเรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้แลว้แตก่รณี 

3. การจดัใหมี้ขอ้มลู จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที่ ส  านักงานใหญ่ 
ส านกังานสาขาของ บรษิัทจดัการและสถานที่
ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้
คืนที่ ใช้ในการซื ้อขายหน่วยของกองทุน 
ภายในวันท าการถัดจากวันที่ บริษัทจัดการ
แจ้งส านักงาน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 
วนัดว้ย 

- 

1 บรษิัทจดัการไม่ตอ้งน าตราสารหนีห้รอืสิทธืเรียกรอ้งนัน้มารวมค านวณ NAV ของกองทนุ   
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ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่ไดมี้การก าหนดผูมี้สิทธิไดร้บัเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินอื่นที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีต้าม 1. บรษิัทจดัการ
จะรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นที่มิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทนุไดต้อ่เม่ือมีการด าเนินการดงันี ้
(1) ระบรุายละเอียดเก่ียวกบัการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นไวใ้นขอ้ผกูพนั 
(2) ตอ้งไดร้บัมติพิเศษจากผูถื้อหน่วยก่อนการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ โดยด าเนินการดงันี ้
(2.1) ระบรุายละเอียดเก่ียวกบัทรพัยส์ินที่กองทนุจะไดจ้ากการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น มลูค่าของทรพัยส์ิน ประมาณการ
คา่ใชจ้่าย เช่น ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึง่ทรพัยส์ิน ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์ิน และคา่ใชจ้่ายในการจ าหน่ายทรพัยส์ิน เป็นตน้  
(2.2) ระบเุหตผุลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี ้  
(2.3) จดัใหมี้หรือจดัท าเอกสารหลกัฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
(2.3.1) เอกสารหลกัฐานซึง่แสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีการผิดนดัช าระหนีเ้กิดขึน้ 
(2.3.2) บทวิเคราะหแ์ละเหตผุลประกอบบทวิเคราะหท์ี่ บรษิัทจดัการจดัท า ซึง่แสดงถึงพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหนีห้รอืลกูหนี้
ตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้

ส่วนที ่2 การด าเนินการเม่ือ บรษิัทจดัการไดร้บัทรพัยส์ินมาจากการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นเพื่อกองทนุ  
การด าเนินการ รายละเอียด 

1. แจง้ขอ้มลูตอ่ส านกังานภายใน 
15 วนัท าการนบัแตว่นัที่ไดร้บั
ทรพัยส์ินมา 

ขอ้มลูดงันี ้ประเภท จ านวน และช่ือผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้ง 
วนัที่บรษิัทจดัการไดร้บัทรพัยส์ินมาจากการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น พรอ้มทัง้
รายละเอียดเก่ียวกบัทรพัยส์ินที่ไดร้บัโดยมีสาระส าคญัอย่างนอ้ยเก่ียวกบัทรพัยส์ิน
ดงักล่าว มลูค่าทรพัยส์ิน คา่ใชจ้่ายในการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น 

2.  เปิดเผยขอ้มลูภายในวนัท าการถดั
จากวนัที่ บรษิัทจดัการไดแ้จง้
ส านกังานตาม 1. เป็นระยะเวลา  
≥ 30 วนั 

2.1 จดัใหมี้รายละเอียดตาม 1. ไวท้ี่ส  านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของ บรษิัท
จดัการตลอดจนสถานที่ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนที่ใชใ้น
การซือ้ขายหน่วย 
2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการด าเนินการตาม 2.1 แลว้ ใหบ้ริษัทจัดการ
ระบุไวใ้นการประกาศ NAV และมลูค่าหน่วยในครัง้ถดัจากวนัที่ไดร้บัทรพัยส์ินนัน้
มาว่ากองทนุไดร้บัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นซึ่งผูล้งทนุสามารถขอดรูายละเอียดได้
ที่ส  านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของ บริษัทจัดการ โดยให้ระบุไว้ในการ
ประกาศดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่ 3 ครัง้ติดต่อกนั 

3. ก าหนดราคาทรพัยส์ินที่กองทนุ
ไดร้บัมาจากการรบัช าระหนีด้ว้ย
ทรพัยส์ินอื่น 

เพื่อใช้ในการค านวณ  NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคม
ก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 

4. ค านวณ NAV ของกองทนุที่มีการ
รบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น 

4.1 กรณีที่ บรษิัทจดัการไดด้ าเนินการตาม 1. ของสว่นที่ 1 บรษิัทจดัการตอ้งไม่น า
ทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น และเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินอื่น
ที่ไดจ้ากการรบัช าระหนี ้มารวมค านวณ NAV ของกองทนุ 
4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บรษิัทจดัการตอ้งน าทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระ
หนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น มารวมค านวณ NAV ของกองทนุ 



 
กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์6เดือน8 หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย  15 

การด าเนินการ รายละเอียด 
5. ด าเนินการกบัทรพัยส์ินที่ไดจ้าก
การรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น 

5.1 กรณีที่  บริษัทจัดการได้ด าเนินการตาม 1. ของส่วนที่  1 ให้บริษัทจัดการ
จ าหน่ายทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นในโอกาสแรกที่สามารถ
กระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยเป็นส าคัญ (เวน้แต่ในกรณีที่ผูถื้อ
หน่วยที่มีสิทธิในเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินอื่นที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีต้กลงรบัช าระ
หนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี ้ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพันและตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่สมาคมก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน) 
5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บริษัทจดัการด าเนินการกับทรพัยส์ินที่ไดจ้าก
การรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นดงักล่าวตามหลกัเกณฑด์งันี ้
5.2.1 กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุนัน้สามารถลงทนุได ้บรษิัทจดัการอาจมี
ไวซ้ึง่ทรพัยส์ินดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุก็ได ้
5.2.2 กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทุนนั้นไม่สามารถลงทุนได้ บริษัทจัดการ
ตอ้งจ าหน่ายทรพัยส์ินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึง
ประโยชนข์องผูถื้อหน่วยเป็นส าคญั  
5.3 ในระหว่างที่ บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินดังกล่าว บริษัท
จดัการอาจจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์ินดงักล่าวก็ได ้
5.4 ในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์ินใหบ้รษิัทจดัการจ่ายจากทรพัยส์ิน
ของกองทุน เวน้แต่กรณีกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนีห้รือ
สิทธิเรยีกรอ้งเป็น 0 ให ้บรษิัทจดัการจ่ายจากเงินส ารอง รายได ้หรือผลประโยชนท์ี่
ไดจ้ากการบรหิารทรพัยส์ินนัน้ 

6. คนืเงินแก่ผูถื้อหน่วยภายใน 45 
วนันบัแตว่นัที่มีเงินไดส้ทุธิจาก
ทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนี ้

6.1 ให้บริษัทจัดการเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ด้วย
ทรพัยส์ินอื่นคืนในแต่ละครัง้ให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที่ 1 แลว้แต่กรณี 
ภายใน 45 วนันบัแตว่นัที่มีเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนี ้ 
6.2 ใหแ้จง้รายละเอียดเก่ียวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังส านักงานภายใน 15 วนัท า
การนบัแตว่นัที่บรษิัทจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน 
6.3 หากบรษิัทจดัการมีเหตผุลแสดงใหเ้ห็นว่าเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินอื่นที่ไดจ้าก
การรบัช าระหนีไ้ม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย บรษิัท
จดัการอาจน าเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีด้งักล่าวไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกที่การเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยจะคุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายก็ได ้
หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ ได้จากการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นจน
ครบถว้นแลว้ และปรากฏว่าเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยส์ินอื่นที่ไดจ้ากการรบัช าระหนี้
นั้นไม่คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจน าเงินไดสุ้ทธิ
จากทรพัยส์ินอื่นที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีด้ังกล่าวมารวมค านวณเป็น NAV ของ
กองทนุก็ได ้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะด าเนินการดงักล่าวไดต้่อเม่ือไดร้ะบุรายละเอียดไว้
ในขอ้ผกูพนัแลว้  
6.4 ส  าหรบักองทนุเปิดที่บรษิัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารหนีห้รอืสิทธิเรียกรอ้ง
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การด าเนินการ รายละเอียด 
เป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่าบริษัทจัดการไดร้บัช าระหนีต้ามตราสารหนีห้รือสิทธิ
เรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงินใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัิตาม 6.1 - 6.3 โดยอนโุลม 

การช าระเงินหรือทรพัยส์ินอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ปรากฏช่ือตาม
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เท่านัน้ 
 
17. การจัดท าทะเบยีนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน: 

บรษิัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา รวมถึงผูท้ี่มีหนังสือเดินทางประเทศ
สหรฐัหรือผูท้ี่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคล
ดงักล่าวและบริษัท หรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหมี้ขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ
หรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทนุที่เป็นบุคคลอเมริกนั 
(US person) ดงัที่กล่าวมาขา้งตน้ เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ที่จดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ี่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้นันิษฐานไวก้่อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และการช าระเงินหรือทรพัยส์ินอื่น รวมทัง้การใหส้ิทธิหรอืการจ ากดัสิทธิใด ๆ แก่
ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรือตามกฎหมายแลว้ 
ใหถื้อวา่บรษิัทจดัการกองทนุรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหนา้ที่แลว้ 

บรษิัทจดัการกองทนุรวมหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ีเงินลงทุนสงู ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็น
การโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทนุจะ
ท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ ตามที่ก าหนด ในโครงการจดัการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการ
โอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการกองทนุรวมขายใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุรวมหุน้ระยะ
ยาวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ  
 
18. ข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทุน: 
ผูถื้อหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บรษิัทจดัการ
กองทุนรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน
ชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
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19. หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน: 
การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน  หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนทัง้ปวงเห็นชอบให้
ด าเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผูถื้อหน่วยลงทนุที่ใหด้  าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดในกฎหมายใหถื้อวา่มตินัน้เสียไป  
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของ
ผูถื้อหน่วยลงทนุ (มติของผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วย
ลงทนุซึ่งเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึง่ส่งหนงัสือแจง้
มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่ กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนนอกจาก
จะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน หรือที่ก  าหนดไวใ้นมาตรา 
129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามที่ก าหนดในประกาศนีแ้ลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนไม่
เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรอืมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติ
พิเศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมติ เสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของ
จ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
 
20. วิธีการแก้ไขเพิม่เตมิข้อผูกพัน: 
การแกไ้ขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัที่เป็นไปตามวิธีการที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั  และมีสาระส าคญัที่เป็นไปตามและ
ไม่ขดัหรือแยง้กับพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ี่ออกโดยอาศยัอ านาจของ
กฎหมายดงักล่าว ใหถื้อวา่ขอ้ผกูพนัส่วนที่แกไ้ขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญา 
การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัในเรื่องที่กระทบตอ่สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้เรื่องที่กระทบตอ่สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ใหร้วมถึง 
(ก) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผลประโยชนต์อบแทนและการคืนเงินทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

(ข) ขอ้ก าหนดเก่ียวกับการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น  
(ง) ขอ้ก าหนดเก่ียวกับการประกันตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกนั และขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน ์

(จ) เรื่องที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นวา่กระทบตอ่สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ใหมี้ผลผกูพนัเม่ือไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไม่ตอ้งไดร้บั
มติของผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(ก) เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพันใหมี้สาระส าคญัสอดคลอ้งกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยไดร้บัมติโดย
เสียงขา้งมากหรอืมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทนุหรอืไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน แลว้แตก่รณี หรอื 
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(ข) ผูดู้แลผลประโยชนแ์สดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 
การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด ตอ้งกระท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผูมี้อ  านาจลงนามผูกพันบริษัทจดัการ
กองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิัท (ถา้มี) 
บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัใหมี้ขอ้ผูกพนัเปิดเผยไว้ ณ ที่ท  าการและเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทนุรวมเพื่อใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตผุลและความจ าเป็นใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุพรอ้มกบั
การส่งรายงานประจ าปีของกองทนุรวม  
 
21. การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: 

21.1. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : มี 

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 
22. การเลิกกองทุนรวม: 

22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทนุ : 

22.1.1 เม่ือครบอายโุครงการ 

22.1.2 หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมีมลูค่าหน่วยลงทนุหรอืมีผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้
(1) กรณีกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไปหรอืกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อยมีจ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุลดลงเหลือนอ้ยกวา่ 35 
รายในวนัท าการใด 
(2) กรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี ้
 (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
 (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 
ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกองทนุรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
เป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ใหพ้ิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่ง
กองทนุรวมเปิดใหร้บัซือ้คืนหน่วยลงทนุเท่านัน้ 
ความใน (2) มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทนุรวมที่บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผล
วา่การเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่เน่ืองจากกองทนุรวมยงัคงมีทรพัยส์ินคงเหลือที่มีคณุภาพ
และมีสภาพคลอ่งอย่างเพียงพอ และผูถื้อหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคืนนัน้ 
(3)  กรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจรงิซึ่งบรษิัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้มีความเช่ือโดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทนุตาม (2) และการเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม  
ความในวรรคหนึ่ง (2) และ (3) มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทนุรวมดงัตอ่ไปนี ้
(ก) กองทนุรวมตลาดเงิน 
(ข) กองทนุรวมดชันี 
(ค) กองทนุรวมอีทีเอฟ 
(ง) กองทนุรวมหน่วยลงทนุ 
(จ) กองทนุรวมฟีดเดอร ์



 
กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์6เดือน8 หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย  19 

(4) มลูค่าหน่วยลงทนุที่ขายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทนุลดลงเหลือนอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาทในวนั
ท าการใด และบรษิัทจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทนุเปิดนัน้ 

22.1.3 เม่ือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บรษิัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้กระท า
การจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรอืไม่ปฏิบตัิตามหนา้ที่ของตน 

22.1.4 เม่ือไดร้บัความเห็นชอบตามมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วย
ลงทนุซึง่สง่หนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

22.1.5 ส านกังานจะเพิกถอนการอนมุตัิใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทนุรวม ในกรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัว่าอาจมีการจดัตัง้กองทนุรวม
เพื่อผูล้งทนุทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจ์ากการลงทนุของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การบรหิารจดัการทรพัยส์ินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และส านกังานไดด้ าเนินการแจง้ใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมหรือ
บุคคลที่เก่ียวขอ้งท าการชีแ้จง แสดงเหตผุล ขอ้เท็จจรงิ และหลกัฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชีแ้จง หรือชีแ้จงแลว้แต่ไม่อาจพิสจูน์
หรือท าใหเ้ช่ือไดว้่าการจดัตัง้กองทุนรวมเป็นการจดัตัง้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไปอย่างแทจ้รงิ และส านกังานสั่งใหบ้ริษัทจดัการ
กองทุนรวมท าการแกไ้ข หรือด าเนินการใดๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการตามที่ ส  านักงานสั่งไดห้รือ
ด าเนินการแลว้แตไ่ม่สามารถท าใหก้องทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไปอย่างแทจ้รงิ 
 
22.2. การด าเนินการของบรษิัทจดัการ เม่ือเลิกกองทนุรวม : 
22.2.1 ในกรณีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพราะเหตุครบก าหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบก าหนดการเลิก
ล่วงหนา้การเลิกโครงการเน่ืองจากครบก าหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้เวน้แต่ส  านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะก าหนดหรอืแกไ้ขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 
(1) แจง้ใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งทราบก่อนวนัเลิกกองทนุรวมไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ โดยวิธีการดงันี ้
 (ก) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 (ข) แจง้ส านกังานผ่านระบบที่จดัไวบ้นเว็บไซตข์องส านกังาน 
 (ค) แจง้ตลาดหลกัทรพัยใ์นกรณีที่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
(2) ด าเนินการดว้ยวิธีการใดๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทั่วไปทราบเรื่องดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 
5 วนัท าการ เช่น เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการกองทนุรวม หรือหนงัสือพิมพ ์หรือโดยจดัใหมี้ขอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ 
สถานที่ซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบรษิัทจดัการกองทนุรวมและผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เป็นตน้ 
(3) จ าหน่ายทรพัยส์ินของกองทนุรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรพัย ์และตั๋วสญัญา
ใชเ้งินที่มีก าหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเม่ือทวงถาม ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนวนัเลิกกองทนุรวม 

22.2.2 ในกรณีการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเพราะเหตตุามขอ้ 22.1.2 บรษิัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนีเ้พื่อเลิกกองทุนเปิด
ดงักล่าว เวน้แตส่  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะก าหนดหรอืแกไ้ขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 
บรษิัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้พื่อเลิกกองทนุเปิดดงักล่าว 
(1) ยตุิการรบัค าสั่งซือ้และค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัท าการที่ปรากฏเหตตุาม 22.1.2 
(2) แจง้ใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท าการที่ปรากฏเหตตุาม 22.1.2 
 (ก) แจง้ผูถื้อหน่วยที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยโดยข่องทางใดๆ ที่มีหลกัฐานวา่สามารถติดตอ่ผูถื้อหน่วยได ้
 (ข) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์
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 (ค) แจง้ส านกังานผ่านระบบที่จดัไวบ้นเว็บไซตข์องส านกังาน 
(3) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท าการ ที่ปรากฏเหตุตามขอ้ 
22.1.2 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าไดเ้พื่อช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ 
(4) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนับแต่วันที่
ปรากฏเหตตุามขอ้ 22.1.2 และเม่ือไดด้ าเนินการช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแลว้จะถือวา่เป็นการเลิกกองทนุเปิดนัน้ 
ในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุที่ขายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดใดลดลงเหลือนอ้ยกว่า 
50 ลา้นบาทในวนัท าการใด หากบรษิัทจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทนุเปิดนัน้บรษิัทจดัการจะด าเนินการ ตาม (1) ถึง (4) 
 
23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน: 
บริษัทจัดการจะจัดใหมี้การช าระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผูช้  าระบัญชีที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบเพื่อท า
หนา้ที่รวบรวม และแจกจ่ายทรพัยส์ินที่คงเหลือจากการช าระหนีส้ินของกองทนุรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ รวมทัง้ท าการ 
อย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรพัยส์ินของกองทนุรวม
และผูช้  าระบญัชีจะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรัพยส์ินสทุธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทนุที่ผูถื้อหน่วยลงทนุถืออยู่ตามหลกัฐานที่ปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงการ 

เม่ือไดช้ าระบัญชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้  าระบัญชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแลว้ หากปรากฏว่ายงัมีทรพัยส์ินคงคา้งอยู่ใหผู้ช้  าระบญัชีจดัการโอนทรพัยส์ินดงักล่าว
ใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผ่านการอนมุตัิจากส านกังาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวม 


