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จดัตัง้และจดัการโดย 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด 
 
 
 
 

เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป 

มลูค่าโครงการ 1,000,000,000.00 บาท จ านวนหน่วย 100,000,000.0000 หน่วย 
 
 
 
 

สถานทีต่ดิต่อซือ้ขายหน่วยลงทุน 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  

หรอื นิติบคุคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุภายหลงั 
 
 
 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
  

 



 

สารบัญ 
 

ส่วนที ่1 : รายละเอียดโครงการ 
หน้า  

ค าจ ากดัความ / ค านิยาม 1 

1. ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม 10 

2. จ านวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มลูคา่ที่ตราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทนุที่เสนอขาย 10 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทนุรวม ชนิดกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม  

นโยบายการลงทนุ ลกัษณะพิเศษ การลงทนุในตา่งประเทศ การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้  

ประเภทและอตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทนุ 11 

4. การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ (CLASS OF UNIT) 28 

5. การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 29 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 32 

7. การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 37 

8. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 40 

9. การช าระคา่รบัซือ้คืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์ินอื่นแทนเงิน 42 

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 42 

11. การไม่ขายไม่รบัซือ้คืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามสั่ง 42 

12. การหยดุขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 44 

13. เง่ือนไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ 44 

14. การจ่ายเงินปันผล 44 

15. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุ 45 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ  

และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 49 

17. ช่ือผูเ้ก่ียวขอ้ง 53 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทนุรวม 54 

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวิธีการจดัการ 54 

20. ขอ้ก าหนดอื่นๆ 55 

21. การด าเนินการกรณีบรษิัทจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทนุไดต้ามที่ประกาศก าหนด  

กรณีบรษิัทจดัการเป็น บลจ. ที่ไม่มีการจดัการกองอสงัหารมิทรพัย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 58 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม 58 

 
  



 

ส่วนที ่2 : ข้อผูกพันระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
หน้า  

1. บรษิัทจดัการ 1 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์ 4 

3. ผูส้อบบญัชี 8 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 8 

5. ผูจ้ดัจ าหน่าย 8 

6. ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 8 

7. ผูด้แูลสภาพคลอ่ง (MARKET MAKER) (เฉพาะกอง ETF) 10 

8. ผูล้งทนุรายใหญ่ (PARTICIPATING DEALER) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ไดเ้ป็นผูด้แูลสภาพคลอ่ง) 10 

9. ที่ปรกึษา 10 

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) 10 

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (OUTSOURCE) 10 

12. คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง COUNTRY FUND) 11 

13. สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทนุ 11 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 13 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 14 

16. วิธีการช าระเงินหรอืทรพัยส์ินอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 14 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทนุ 16 

18. ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ 17 

19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ 17 

20. วิธีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนั 17 

21. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ 18 

22. การเลิกกองทนุรวม 18 

23. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทนุ 19 

 
  



 

 

  

 

 

 

รายละเอยีดโครงการจัดการ 

กองทุนเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วทีรัพย์ 5 

 

 

 



กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์5  1 

ค าจ ากัดความ / ค านิยาม 

กองทนุ หมายถึง กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์5 

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์5 
 
บรษิัทจดัการ หมายถึง บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั  
 
หน่วยลงทนุ หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุ  
 
หนงัสือชีช้วน หมายถึง หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุ หมายถึง ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุ  
 
ผูด้แูลผลประโยชน ์หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุแลว้แตก่รณี ของกองทนุ  

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
ผูส้อบบญัชี หมายถึง ผูส้อบบญัชีของกองทนุ  
 
วนัท าการ หมายถึง วนัเปิดท าการตามปกติของบรษิัทจดัการ  
 
เสนอขายครัง้แรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  
 
จองซือ้ หมายถึง จองซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  
 
หนงัสือรบัรองสิทธิ หมายถึง หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ  

มลูค่าหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เม่ือสิน้วนัที่ค  านวณนัน้ โดยค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขที่มีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล  

ตลาดหลกัทรพัย ์หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ 



กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์5  2 

บรษิัทจดทะเบียน หมายถึง บรษิัทที่มีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
บรษิัทขึน้ทะเบียน หมายถึง บรษิัทที่มีหลกัทรพัยซ์ือ้ขายในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
 
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิงไทย (depositary receipt)  
 
หลกัทรพัยอ์า้งอิง หมายถึง หลกัทรพัยป์ระเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบรษิัทจดทะเบียนและใชเ้พื่อรองรบัใบแสดงสิทธิ  

ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลักทรพัย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ท  าค าเสนอซือ้ต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วย
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ  

แกไ้ขราคายอ้นหลงั หมายถึง แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งโดยแกไ้ขราคายอ้นหลัง
ตัง้แตว่นัที่ราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งจนถึงปัจจบุนั  

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หรือผูข้ายคืนหน่วยลงทนุที่มีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 
หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งแทนการเพิ่มหรือลด
จ านวนหน่วยลงทนุ  

กิจการ หมายถึง บรษิัทที่มีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิัทที่มีหลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์
หรอืบรษิัทมหาชนจ ากดั  

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดเก่ียวกับการจัดท างบ
การเงินรวม  

สถาบนัการเงิน หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงินใหกู้ยื้มของสถาบนัการเงิน  

สมาคม หมายถึง สมาคมที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัอนุญาตและจดทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อท าการส่งเสรมิและพฒันาธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทที่เก่ียวกบัการจดัการลงทนุ  

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

มลูคา่ธุรกรรม หมายถึง ราคาซือ้รวมผลประโยชนท์ี่กองทนุพึงไดร้บัจากธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนจนถึงวนัที่มีการค านวณ 
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มติเสียงขา้งมาก หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถื้อหน่วย
ลงทุนซึ่งเขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนงัสือ
แจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติพิเศษ หมายถึง  มติของผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วย
ลงทนุซึ่งเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนงัสือ
แจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ค าอธิบายค าศพัทเ์รื่องการลงทนุของกองทนุเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถึงค าศพัทท์ี่ปรากฏ
ในหวัขอ้ประเภทและอตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย ์เวน้แต่ในกรณีที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ ประกาศแกไ้ขปรบัปรุง หรอืเพิ่มเติมค าอธิบายศพัทนี์เ้ป็นอย่างอื่น 

ค าศัพท ์ ค าอธิบายศัพท ์

“กลุ่มกิจการ” บรษิัทใหญ่และบรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวิชาชีพบญัชีก าหนดใหจ้ดัท า 
งบการเงินรวม 

“กองทนุฟ้ืนฟ”ู กองทนุเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย 

“กองทนุรวม 
พนัธบตัรเอเชีย” 

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

“กองทนุ AI” กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund) 

“กองทนุ buy & hold” กองทนุรวมที่มุ่งเนน้ลงทนุเพียงครัง้เดียวโดยถือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวจ้นครบก าหนดอายขุอง
ทรพัยส์ิน หรอืครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรือครบอายขุองกองทนุรวม 

“กองทนุ CIS 
  ตา่งประเทศ” 

กองทนุที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะเป็นโครงการลงทนุแบบกลุม่ 
(collective investment scheme)  ทัง้นี ้ไม่วา่กองทนุดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต ์หรือรูป
อื่นใดแตไ่ม่รวมถึงกองทนุ property กองทนุ infra กองทนุ private equity ที่จดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทนุ ETF ต่างประเทศ” กองทนุ exchange traded fund ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทนุ infra” รูปแบบการลงทนุในทรพัยส์ินที่เก่ียวขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศตา่ง ๆ ซึง่ไดแ้ก่ 
1.  กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 
2.  กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์
หลกัในการลงทนุในลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้นี ้ไม่วา่
กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต ์หรือรูปอื่นใด 
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“กองทนุ private equity” กิจการเงินรว่มลงทนุ (private equity) ที่อาจจดัตัง้ขึน้ในรูปของบรษิัท ทรสัต ์หรือรูปแบบอื่นใด 
และมีลกัษณะของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้
1.  กิจการเงินรว่มลงทนุที่ก  าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยว์า่ดว้ยการก าหนดการจดัการเงินทนุของกิจการเงินรว่มลงทนุที่ไม่ถือเป็นการประกอบ
ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทนุส่วนบคุคล 
2.  กิจการเงินรว่มลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
(ก) มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลงทนุรว่มกนัของผูล้งทนุตัง้แต ่2 รายขึน้ไป ทัง้นี ้ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อ
แสวงหาประโยชนจ์ากการจดัการทรพัยส์ินส่วนตวัของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นการเฉพาะ  
(ข) มีการมอบหมายใหบ้คุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผูจ้ดัการเงินทนุและทรพัยส์ินที่เกิดจากเงินทนุ 
(ค) มีนโยบายการลงทนุในกิจการอื่นผ่านการเขา้ท าสญัญาการลงทนุในหุน้หรอืการสนบัสนนุ
ทางการเงินที่ก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดม้าซึง่หุน้ของกิจการนัน้ในภายหลงั โดยมีส่วนในการก ากบั
ดแูลแผนธุรกิจการด าเนินงานหรือการปรบัปรุงการด าเนินงาน หรอืการด าเนินการอื่นใดใน
ลกัษณะที่สะทอ้นถึงการมีบทบาทตอ่การด าเนินธุรกิจของกิจการดงักล่าว 

“กองทนุ property” กองทรพัยส์ินที่เก่ียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
1.  กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์ี่อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมใน
ตลาดทนุ 
3.  foreign REIT 

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

“การลดความเสี่ยง” การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุโดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives ที่มี
ลกัษณะครบถว้นดงันี ้
1.  ไม่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อหาผลประโยชนโ์ดยการเก็งก าไร (speculate) 
2.  มีผลใหค้วามเสี่ยงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 
3.  เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรพัยส์ินที่ตอ้งการลดความเสี่ยง 
4.  สามารถลดความเสี่ยงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจดัการกองทนุรวม 

“เงินฝากหรอืตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก” 

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

“เงินฝากอิสลาม” ขอ้ตกลงที่เป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมีลกัษณะที่เทียบเคียงไดก้บัเงินฝาก โดย
คูส่ญัญาที่เทียบเคียงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรยีกคืนเงินตน้จากคู่สญัญาฝ่ายที่เทียบเคียงไดก้บัผูร้บั
ฝากไดเ้ตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 
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“ดชันีกลุม่สินคา้ 
โภคภณัฑ”์ 

ดชันีที่มีองคป์ระกอบเป็นสินคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

“ดชันีเงินเฟ้อ” ดชันีที่จดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อ 

“ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ” ตราสารทางการเงินที่มีเง่ือนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

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

“ตราสารภาครฐั 
ตา่งประเทศ” 

ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐัไทยที่รฐับาลตา่งประเทศ กระทรวงการคลงั 
ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรฐับาลตา่งประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรือ
ผูค้  า้ประกนั แตไ่ม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประเทศนัน้ 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงินกองทนุของสถาบนัการเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือตา่งประเทศ ที่
มีการอา้งอิงจากหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลสถาบนัการเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรพัยต์า่งประเทศ” 

ศนูยก์ลางหรอืเครอืข่ายใด ๆ ที่จดัใหมี้ขึน้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตา่งประเทศ โดยมี
ลกัษณะครบถว้นดงันี ้
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 
2.  มีการก าหนดหลกัเกณฑห์รือจดัใหมี้ระบบ ซึง่ก าหนดเก่ียวกบัวิธีการในการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ไวเ้ป็นการล่วงหนา้ โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชด้ลุยพินิจในการจดัการซือ้ขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซือ้เสนอขายยินยอมที่จะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์

“บง.” บรษิัทเงินทนุ 

“บล.” บรษิัทหลกัทรพัย ์

“บลจ.” บล. ที่ไดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทนุรวม หรอืการจดัการ
กองทนุส่วนบคุคล 

“บรษิัทจดทะเบียน” บรษิัทที่มีหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการจดทะเบียนหรอืไดร้บัการอนญุาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้น SET 

“บรษิัทย่อย” บรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้นี ้หากไม่มีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณาตามสดัส่วนการถือ
หุน้ที่ปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสดุ 
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“บรษิัทใหญ่” บรษิัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบ
การเงินรวมที่มีการจดัท าและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้นี ้หากไม่มีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณาตาม
สดัส่วนการถือหุน้ที่ปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสดุ 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

“ใบแสดงสิทธิ 
  ในผลประโยชน”์ 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิง ซึง่ก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์าม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการก าหนดประเภทหลกัทรพัย์
เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 6) 

“ผูมี้ภาระผกูพนั” ผูท้ี่มีภาระผกูพนัในการช าระหนีต้ามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บั
อาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  า้ประกนั แลว้แตก่รณี 

“ศนูยซ์ือ้ขาย 
derivatives” 

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

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทนุอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ 
1.  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย 
กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล 
2.  หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรพัยส์ินที่เก่ียวขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
1.  กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 
2.  กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์
หลกัในการลงทนุในลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้นี ้ไม่วา่จะ
จดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต ์หรอืรูปอื่นใด 

“หน่วย private equity” หน่วยของกิจการเงินรว่มลงทนุ (private equity) อนัไดแ้ก่ หุน้ ใบทรสัต ์ตราสารหรอืหลกัฐาน
แสดงสิทธิในทรพัยส์ินของกิจการเงินรว่มลงทนุอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ ทัง้นี ้ไม่วา่กิจการดงักล่าว
จะจดัตัง้ขึน้ในรูปของบรษิัท ทรสัต ์หรอืรูปแบบอื่นใด 
1.  กิจการเงินรว่มลงทนุที่ก  าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยว์า่ดว้ยการก าหนดการจดัการเงินทนุของกิจการเงินร่วมลงทนุที่ไม่ถือเป็นการประกอบ
ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทนุส่วนบคุคล 
2.  กิจการเงินรว่มลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
(ก)  มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลงทนุรว่มกนัของผูล้งทนุตัง้แต ่2 รายขึน้ไป  ทัง้นี ้ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อ
แสวงหาประโยชนจ์ากการจดัการทรพัยส์ินส่วนตวัของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นการเฉพาะ  
(ข)  มีการมอบหมายใหบ้คุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผูจ้ดัการเงินทนุและทรพัยส์ินที่เกิดจากเงินทนุ 
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(ค)  มีนโยบายการลงทนุในกิจการอื่นผ่านการเขา้ท าสญัญาการลงทนุในหุน้หรอืการสนบัสนนุ
ทางการเงินที่ก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดม้าซึง่หุน้ของกิจการนัน้ในภายหลงั โดยมีส่วนในการก ากบั
ดแูลแผนธุรกิจ การด าเนินงานหรอืการปรบัปรุงการด าเนินงาน หรือการด าเนินการอื่นใดใน
ลกัษณะที่สะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการดงักล่าว 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรพัยส์ินที่เก่ียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
1.  กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์ี่อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมใน
ตลาดทนุ 
3.  foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสัน้” หุน้กูท้ี่มีก าหนดเวลาช าระหนีไ้ม่เกิน 270 วนันบัแตว่นัที่ออกหุน้กู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีที่มีการเผยแพรอ่ย่างกวา้งขวางและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

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

“concentration limit” อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการที่ลงทนุ 

“counterparty limit” อตัราส่วนการลงทนุที่คูส่ญัญา 

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

“credit derivatives” derivatives ที่มีลกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสี่ยงดา้นเครดิตของทรพัยส์ินที่ไดร้บัการประกนั
ความเสี่ยงจากคูส่ญัญาฝ่ายหนึ่งไปยงัคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่าย
หนึ่งซึง่มีภาระผกูพนัที่จะตอ้งช าระเงินใหแ้ก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง เม่ือเกิดเหตกุารณท์ี่มีผลตอ่การ
ช าระหนี ้(credit event) ของทรพัยส์ินที่ไดร้บัการประกนัความเสี่ยง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอื
คา่ธรรมเนียมส าหรบัการมีภาระผกูพนัดงักล่าว 

“credit event”  เหตกุารณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนีต้ามที่ระบใุนขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

“credit rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือที่จดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมินความสามารถในการช าระหนีต้าม
ตราสารหรือสญัญา 

“currency risk” ความเสี่ยงดา้น FX 

“delta” อตัราเปรยีบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา กบัราคา underlying ของตรา
สารหรือสญัญา แลว้แตก่รณี 
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“derivatives” สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 

“derivatives on  
  organized exchange” 

derivatives ที่ซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

“discount rate” อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่มีการลงทนุที่จะใชใ้นการค านวณมลูคา่ของหลกัทรพัย์
หรอืตราสารนัน้ 

“DW” ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงคห์ลกัใน
การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้นี ้ไม่วา่
กองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต ์หรอืรูปอื่นใด 

“FX” อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

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

“group limit” อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามกลุม่กิจการ โดยการน าอตัราส่วนการลงทนุในแตล่ะบรษิัทที่
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” การเสนอขายตราสารตอ่ประชาชนเป็นการทั่วไปในครัง้แรก (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” มลูค่าการลงทนุสทุธิในทรพัยส์ินไม่วา่เป็นการลงทนุโดยตรงหรอืโดยออ้มผ่านการลงทนุในตราสารหรอื
สญัญาที่ใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กบัทรพัยส์ิน ซึง่เป็นผลใหก้องทนุมีความเสี่ยงในทรพัยส์ินนัน้ 
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“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป 
กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล 

“notional amount” มลูค่าตามหนา้สญัญาของ derivatives 

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

“options” สญัญาที่มีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้” ในมาตรา 3 แห่ง
พระราชบญัญตัิสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสญัญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายเุฉล่ียของทรพัยส์ินที่ลงทนุ ซึ่งไดจ้ากการค านวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามประเภททรพัยส์ิน 

“PVD” กองทนุส ารองเลีย้งชีพ (Provident Fund) 

“regulated market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซือ้ขายตราสาร
ระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักล่าวอยู่ภายใตก้าร
ก ากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ท  าหน้าที่ก  ากับดูแลด้านหลักทรพัย์หรือตราสารที่มี
ลกัษณะท านองเดียวกบัหลกัทรพัย ์

“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” อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืคูส่ญัญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศที่ผูอ้อกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึง่เป็นการประเมิน
ความเสี่ยงในการผิดนดัช าระหนีข้องรฐับาลของประเทศนัน้ 
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“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 

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

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทนุที่โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์5  
 
1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 5  
 
1.3. ช่ือย่อ :  ASP-TFIXED5  
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  
 
1.6. การก าหนดอายโุครงการ :  ไม่ก าหนด  
 
1.7. อายโุครงการ : -  ปี -  เดือน -  วนั  
 
1.8. อายโุครงการถึงวนัที่ (กรณีก าหนดอายเุป็นช่วงเวลา) : -  
 
1.9. เง่ือนไข (อายโุครงการ) :  
 
1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพื่อผูล้งทนุทั่วไป  
 
1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขาย :  
 
2.1. จ านวนเงินทนุของโครงการ : 1000000000 บาท  
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2.2. เง่ือนไข (จ านวนเงินทนุของโครงการ) :  
ระหวา่งระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของ
โครงการไดไ้ม่เกิน รอ้ยละ 15 ของจ านวนเงินทนุของโครงการ  
 
2.3. มลูคา่ที่ตราไวต้อ่หน่วย : 10 บาท  
 
2.4. จ านวนหน่วยลงทนุ : 100000000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทนุที่เสนอขายครัง้แรก : 10 บาท  
 
2.6. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก : 5000 บาท  
 
2.7. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป : 5000 บาท  
 
2.8. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน : 0 บาท  
 
2.9. จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ตา่ของการสั่งขายคืน : 0 หน่วย  
 
2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : 0 บาท  
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : 0 หน่วย  
 
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัลด ยกเวน้หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าขา้งตน้ตามขอ้ 2.6 – 2.7 โดยถือว่าไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ เพื่อประโยชนส์งูสดุของกองทนุรวมและผูถื้อหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะประกาศใหผู้้
ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้โดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการและ/หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน (ถา้มี) 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พเิศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนใน
หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนทีจ่ะลงทุน :  
 

3.1. วตัถปุระสงคข์องโครงการ :  
เพื่อสง่เสรมิการออมเงินส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป ที่ตอ้งการลงทนุระยะสัน้ และมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่ดี  
 
3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุรวม :  ตราสารแห่งหนี ้ 
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ : -  
 



กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์5  12 

3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในต่างประเทศ : กองทนุที่ลงทนุแบบมีความเสี่ยงทัง้ในและต่างประเทศ  
การก าหนดสดัส่วนการลงทนุในตา่งประเทศ : ก าหนดสดัส่วนการลงทนุในตา่งประเทศ ไม่เกินรอ้ยละ 79.00 ของ NAV  
 
3.5. นโยบายการกูยื้ม (ถา้มี) :   
 
3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วตัถปุระสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ : การลดความเสี่ยง (Hedging)  
 
3.7. การลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทนุ  
 
3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style) :  อื่น ๆ  
- มุ่งหวงัผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารหนี ้โดยจะถือทรพัยส์ินที่ลงทนุจนครบรอบการลงทนุในแตล่ะรอบ  
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งอิง (Benchmark) :   
หมายเหต:ุ 
เน่ืองจาก กองทนุมีกลยทุธก์ารการลงทนุแบบก าหนดระยะเวลาตามรอบการลงทนุ โดยมีการประมาณการผลตอบแทนในแต่
ละรอบการลงทนุไวแ้ลว้  

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามที่บรษิัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที่ก  าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างชดัเจนถึงวนัที่มี
การเปลี่ยนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์อง
บรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 
และ/หรอื ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 
และ/หรอื การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทียบในกรณีที่ผูอ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัรา
ดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจง้เปลี่ยนแปลงดังกล่าวผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศใน
เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได ้ 
 
3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  
 
3.11. รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  
กองทนุรวม buy-and-hold 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
1. กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ
หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดใหก้องทนุลงทนุได ้ทัง้นี ้กองทนุอาจพิจารณาลงทนุ
ในตราสารหนีท้ี่เสนอขายในตา่งประเทศ และหรอืเงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศ  
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2. กองทุนอาจเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด โดยจะไม่ลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้แฝง (Structured Note)  
3. กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตร า
แลกเปลี่ยนทัง้จ านวน  
4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารหนีท้ี่มีอันดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(non-investment grade) 
และตราสารที่ไม่ไดร้บัการจดัดนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities)  
 
3.12. รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ :  
กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตา่งประเทศไม่เกินรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ และไม่เกินวงเงินที่ไดร้บัจดัสรร  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทนุ :  
3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทนุในประเทศ :  
บรษิัทจดัการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์ินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้เวน้แตใ่นกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรอืส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมีประกาศแกไ้ขหรอืเพิ่มเติมประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินหรอืการหาดอกผล
โดยวิธีอื่น 
 
ส่วนที ่1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินทั่วไป  
1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่  
1.1 ตราสารหนี ้ 
1.1.1 พนัธบตัร  
1.1.2 ตั๋วเงินคลงั  
1.1.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นพุนัธ ์และตราสาร Basel III)  
1.1.4 B/E  
1.1.5 P/N  
1.1.6 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้กู ้ 
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้ 
1.1.8 ตราสารหนีอ้ื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม 1.1.1 – 1.1.7 ตามที่ส  านกังานก าหนดเพิ่มเติม  
1.2 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ (ไม่รวมตราสาร Basel III)  
2. คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุ  
ทรพัยส์ินที่ บลจ. จะสามารถลงทนุไดต้าม 1. ตอ้งมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑท์ี่ครบถว้น ดงันี ้ 
2.1 ไม่มีขอ้ก าหนดหรอืเง่ือนไขที่ท  าใหผู้ล้งทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูค่าเงินลงทนุในตราสาร  
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหมี้การรบั
โอนสิทธิเรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรอืมีเง่ือนไขใหก้องทนุสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได)้  
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2.3 มีขอ้มลูเก่ียวกบัตราสารที่ บลจ. สามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทนุไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมี
ขอ้มลูราคาที่สะทอ้นมลูค่ายตุิธรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูที่เช่ือถือไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็น
ที่ยอมรบัในระดบัสากล  
2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนีก้ารคา้ B/E หรือ P/N ดงักล่าวตอ้งมีการรบั
อาวลัหรือรบัรองโดยบคุคลดงันี ้ 
2.4.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2.4.2 ธนาคารออมสิน  
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
2.4.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
2.4.8 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7  
ทัง้นี ้การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ั่งจ่ายหรอืผูอ้อกตั๋ว ทัง้จ านวนรวมถึงดอกเบีย้  
(ถา้มี) ตามที่ระบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  
 
ส่วนที ่2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS  
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย ตอ้งมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี ้ 
1. มีคุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกับขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงินทั่วไปในสว่นที่ 1 
ขอ้ 2.1 - 2.3  
2. ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไม่ใชก้บัการลงทนุในหน่วย CIS 
ของกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแท่ง)  
2.1 มีการลงทนุในทรพัยส์ินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่กองทนุสามารถลงทนุได ้ 
2.2 มีการลงทนุในทรพัยส์ินเม่ือใชว้ิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของ
กองทนุนัน้  
2.3 มีการลงทุนในทรพัยส์ินเม่ือใชว้ิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบั
ทรพัยส์ินที่เป็น SIP ของกองทนุนัน้  
2.4 มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุนัน้  
3. ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทนุรวมฟีดเดอร ์ 
 
ส่วนที ่3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้บัฝากดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั  
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6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก  
10. สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 1. - 9.  
 
ส่วนที ่4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  
การลงทนุใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี ้ 
1. คู่สญัญา 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  
2. ตราสารที่ใชใ้นการท า reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดงันี ้ 
2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งมี credit rating อยู่ใน
อนัดบั investment grade 
2.2 B/E P/N บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสัน้ ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผูมี้ภาระผกูพนั ซึ่งมีอายุ
คงเหลือไม่เกิน 1 ปี  
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก าหนดวนัใชเ้งินตามตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้
เงินเม่ือทวงถามหรอืเม่ือไดเ้ห็น 
2.4 B/E P/N ที่มีอายไุม่เกิน 90 วนัรบัแตว่นัที่ออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้าจาก
การจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade 
2.5 ตราสารหนีซ้ึ่งมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีขอ้มลูราคาที่น่าเช่ือถือและอา้งอิง
ไดซ้ึง่มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน 
โดยตราสารหนีด้งักล่าวตอ้งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit 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 ้
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2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงไดก้ับ credit rating ระยะสั้น
ดงักลา่วตามที่ CRA ไดเ้ปรยีบเทียบไว ้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 
2.7 ทรพัยส์ินอื่นตามที่ส  านกังานก าหนดเพิ่มเติม 
3. ระยะเวลาการรบัช าระหนีข้อง reverse repo ตอ้งไม่เกิน 90 วนั  
4. ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมที่ บลจ. ตอ้งปฏิบตัิส  าหรบัการลงทนุใน reverse repo ตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
 
ส่วนที ่5 : ธุรกรรมประเภทการใหยื้มหลกัทรพัย ์(securities lending)  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี ้ 
1. คู่สญัญา ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สญัญาดงักล่าวกระท าการ
ในฐานะตวัแทนของผูยื้ม ผูยื้มตอ้งเป็นบคุคลดงันีท้ี่สามารถประกอบธุรกิจหรอืด าเนินกิจการไดต้ามกฎหมายไทย  
1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจ SBL  
1.2 ธปท.  
1.3 กองทนุฟ้ืนฟ ู 
1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย  
1.5 ธพ.  
1.6 บง.  
1.7 บล.  
1.8 บรษิัทประกนัชีวิต  
1.9 กองทนุส่วนบคุคลที่มีมลูคา่ทรพัยส์ินของผูล้งทนุแตล่ะรายตัง้แต ่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 บลจ. ตอ้งด าเนินการดงันี ้ 
3.1 ด าเนินการใหมี้การวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูยื้มเพื่อเป็นประกนัการใหยื้มหลกัทรพัยโ์ดยตอ้งเป็นหลกัประกนัดงันี ้
3.1.1 เงินสด 
3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 
3.1.3 B/E P/N บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสัน้ ที่ ธพ. บง. หรอืธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผูมี้ภาระผกูพนั 
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก าหนดวนัใชเ้งินตามตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตั๋วและเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้
เงินเม่ือทวงถามหรอืเม่ือไดเ้ห็น 
3.1.5 B/E หรอื P/N ที่มีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแตว่นัที่ออก ซึง่ credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit ratingที่ไดม้าจาก
การจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
3.1.6 ตราสารหนีท้ี่มี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade 
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3.1.7 หนงัสือค า้ประกนัที่ ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทนุเพื่อเป็นประกนัการคืนหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุ  
3.1.8 หน่วยลงทนุของ MMF 
3.2 ด าเนินการใหก้องทนุมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลใหบ้รษิัทจดัการ
สามารถบงัคบัช าระหนีเ้อาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 
3.3 หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ที่กองทนุมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายตอ่หรอืท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกนันัน้ได ้เวน้
แตเ่ป็นการบงัคบัช าระหนีต้ามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหยื้มหลกัทรพัยน์ัน้เอง 

3.4 ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ี่ใหยื้ม 
3.5 ในกรณีที่หลกัประกนัเป็นเงินสด ใหน้ าเงินสดดงักล่าวไปลงทนุโดยทนัทีในทรพัยส์ินดงันี ้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
3.5.2 บตัรเงินฝากหรอื P/N ดงันี ้
3.5.2.1 บตัรเงินฝาก หรอื P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผูมี้ภาระผกูพนั 
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก าหนดวนัใชเ้งินตามตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตั๋วและเป็นตั๋วที่ถึงก 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 อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้า
จากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 
3.5.4 reverse repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 
4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา  ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญของสัญญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัระบบงานสญัญายืมและใหยื้มหลกัทรพัยแ์ละ
หลกัประกนัในธุรกรรมการยืมและใหยื้มหลกัทรพัย ์
 
ส่วนที ่6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุดงันี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทนุจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงันี ้
1.1 ทรพัยส์ินที่กองทนุสามารถลงทนุได ้
1.2 อตัราดอกเบีย้ 
1.3 อตัราแลกเปลี่ยนเงิน 
ในกรณีที่ derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที่อา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจบุนั (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี ้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็น
องคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพรห่ลายดว้ย 
2. เง่ือนไขการลงทนุ บรษิัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เม่ือ 
2.1 กองทนุไดร้ะบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดงันี ้ 
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2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 
2.3 ในกรณีที่จะตอ้งมีการช าระหนีด้ว้ยการส่งมอบสินคา้เม่ือ derivatives สิน้สุดลง สินคา้นั้นตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่กองทุน
สามารถลงทนุได ้ทัง้นี ้ไม่วา่กองทนุจะเป็นผูมี้สิทธิรบัมอบหรอืมีหนา้ที่ส่งมอบสินคา้นัน้ก็ตาม 
3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหมี้ทรพัยส์ินที่เพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule)  
บริษัทจัดการตอ้งจดัใหมี้ทรพัยส์ินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจตอ้ง
ช าระหนีต้ามขอ้ตกลงเม่ือ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาที่ไดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส  านกังานก าหนด 
4. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทนุที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลดความเสี่ยง 
ในกรณีที่  บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่  underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน 
derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามที่ส  านกังานก าหนด 
5. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทนุใน OTC derivatives 
บรษิัทจดัการตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้
5.1 ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายตุิธรรมของ derivatives ให ้บรษิัทจดัการทราบทกุวนัที่ 15 และวนัสดุทา้ย
ของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยดุท าการของ บรษิัทจดัการใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายตุิธรรมภายในวนัท า
การถดัไป 
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อย่างมีนยัส าคญั ใหคู้ส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้
มลูค่ายตุิธรรมของ derivatives ใหบ้รษิัทจดัการทราบทนัที 
5.3 คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมใหมี้การลา้งฐานะ derivatives เม่ือบรษิัทจดัการรอ้งขอได ้
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทนุในตา่งประเทศ :  
บรษิัทจดัการจะลงทนุในหรือแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์ินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดดงัต่อไปนี ้เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ใหค้วามเห็นชอบหรอืมีประกาศแกไ้ขหรอืเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินหรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
 
ทัง้นี ้การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวตอ้งเสนอขายหรือเป็นการท าสญัญาใน
ประเทศที่มีหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่มีการซือ้ขายใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบรษิัทที่จดัตัง้และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์สาธารณรฐัสังคมนิยม
เวียดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน) (GMS) เป็นตน้ 
 
ส่วนที ่1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินทั่วไป  
1. ประเภทของตราสารต่างประเทศ ไดแ้ก่  
1.1 ตราสารหนีต้า่งประเทศ  
1.1.1 พนัธบตัร  
1.1.2 ตั๋วเงินคลงั  
1.1.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นพุนัธ ์และตราสาร Basel III)  
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1.1.4 B/E  
1.1.5 P/N  
1.1.6 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้กู ้ 
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้ 
1.1.8 ตราสารหนีอ้ื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม 1.1.1 - 1.17 ตามที่ส  านกังานก าหนดเพิ่มเติม  
1.2 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุตา่งประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)  
2. คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุ  
ทรพัยส์ินที่ บลจ. จะสามารถลงทนุไดต้าม 1. ตอ้งมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑท์ี่ครบถว้น ดงันี ้ 
2.1 ไม่มีขอ้ก าหนดหรอืเง่ือนไขที่ท  าใหผู้ล้งทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูค่าเงินลงทนุในตราสาร  
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหมี้การรบั
โอนสิทธิเรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรอืมีเง่ือนไขใหก้องทนุสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได)้  
2.3 มีขอ้มลูเก่ียวกบัตราสารที่ บลจ. สามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทนุไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมี
ขอ้มลูราคาที่สะทอ้นมลูค่ายตุิธรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูที่ เช่ือถือไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็น
ที่ยอมรบัในระดบัสากล  
2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนีก้ารคา้ B/E หรือ P/N ดงักล่าวตอ้งมีการรบั
อาวลัหรือรบัรองโดยบคุคลดงันี ้ 
2.4.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2.4.2 ธนาคารออมสิน  
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
2.4.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
2.4.8 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7  
ทัง้นี ้การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ั่งจ่ายหรอืผูอ้อกตั๋ว ทัง้จ านวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถา้มี) 
ตามที่ระบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  
 
ส่วนที ่2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS  
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ ตอ้งมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี ้ 
1. มีคุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกับขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 
ขอ้ 2.1 - 2.3  
2. เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศที่มีลกัษณะดงันี ้ 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่ก ากับดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้
ขายหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต์า่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  
2.2 CIS operator ของกองทนุดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO  
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2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุ CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์
การก ากบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทนุเพื่อผูล้งทนุรายย่อยของประเทศนัน้  
3. ประเทศที่ก ากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทนุอย่างเพียงพอทัง้นี ้ตามรายช่ือประเทศ
ที่ส  านกังานก าหนด  
4. ในกรณีเป็นการลงทนุของ MF ในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุดงักล่าวตอ้งมีการจ ากดัการกูยื้มไวเ้ฉพาะกรณี
มีเหตจุ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านัน้ และมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไม่ใชก้บัการลงทนุในหน่วยของ
กองทนุ CIS ตา่งประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแท่ง)  

4.1 มีการลงทนุในทรพัยส์ินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่ MF สามารถลงทนุไดใ้นสดัส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทนุ 
CIS ตา่งประเทศนัน้  
4.2 มีการลงทนุในทรพัยส์ินเม่ือใชว้ิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของ 
MF นัน้ ทัง้นี ้หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์ินที่เป็น SIP  
4.3 มีการลงทุนในทรพัยส์ินเม่ือใชว้ิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบั
ทรพัยส์ินที่เป็น SIP ของ MF นัน้  
4.4 มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้  
5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งไม่ใช่
กองทนุที่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน โดยก่อนการลงทนุ บลจ. ตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มลู เหตผุลความจ าเป็นและ
คา่ธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสือชีช้วนดว้ย  
 
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 
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ในกรณีที่ derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที่อา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจบุนั (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี ้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็น
องคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพรห่ลายดว้ย 
2. เง่ือนไขการลงทนุ บลจ.จะด าเนินการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เม่ือ 
2.1 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 ในต่างประเทศ ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ 
derivatives ที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลโดยหน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมาชิกสามญัของ 
IOSCO หรอืที่เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที่จะตอ้งมีการช าระหนีด้ว้ยการส่งมอบสินคา้เม่ือ derivatives สิน้สุดลง สินคา้นั้นตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่กองทุน
สามารถลงทนุได ้ทัง้นี ้ไม่วา่กองทนุจะเป็นผูมี้สิทธิรบัมอบหรอืมีหนา้ที่ส่งมอบสินคา้นัน้ก็ตาม 
3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหมี้ทรพัยส์ินที่เพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 
บรษิัทจดัการตอ้งจดัใหมี้ทรพัยส์ินของกองทนุที่มีคณุภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทนุอาจตอ้งช าระ
หนีต้ามขอ้ตกลงเม่ือ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาที่ไดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส  านกังานก าหนด 
4. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทนุที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลดความเสี่ยง 
ในกรณีที่  บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่  underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 
derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามที่ส  านกังานก าหนด 
5. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทนุใน OTC derivatives 
บรษิัทจดัการตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้
5.1 ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจดัการ ทราบทุกวนัที่ 15 และสดุทา้ย
ของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยดุท าการของบรษิัทจดัการ ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายตุิธรรมภายในวนัท า
การถดัไป 
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อย่างมีนยัส าคญั ใหคู้ส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้
มลูค่ายตุิธรรมของ derivatives ใหบ้รษิัทจดัการทราบทนัที 
5.3 คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมใหมี้การลา้งฐานะ derivatives เม่ือบรษิัทจดัการรอ้งขอได ้
 
3.14. อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวม :  
อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวมในประเทศและตา่งประเทศ :  
บรษิัทจดัการจะลงทนุในหรือแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์ินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้ในกรณีที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จดัการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศที่แกไ้ขดว้ย 
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ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืคูส่ญัญา (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 แต่ต ่ากว่า 2 
อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10% 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผูร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรอืตราสารที่รฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 10% 

5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ไทย หรอืสาขา ธพ. ตา่งประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัที่
ลงทนุ ที่ไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
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 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ 
ตอ้งขึน้ทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แตอ่ตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) น า้หนกัของตราสารที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 

6 ทรพัยส์ินดงันี ้
6.1 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัรา
ใดจะสงูกวา่ 
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 ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
6.1.1 เป็นตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่ม่รวมสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศที่ไดร้บัอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)  
6.1.2 มี credit rating 1 อยู่ในระดบั investment grade 
6.1.3 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
6.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ตา่งประเทศ 
6.1.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัที่
ลงทนุ และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรอื 6.1.3.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตรา
สารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
6.1.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตามขอ้ 
6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่
ลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ regulated market  
6.2 ธุรกรรมดงันี ้ที่คูส่ญัญามี credit rating 2 อยู่ในระดบั investment grade 
6.2.1 reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 

(1) 10% หรอื 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 

7 ทรพัยส์ินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนขอ้ 1 – ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
1 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรอืผูมี้ภาระผกูพนัมีภมูิล  าเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ 
national scale ได ้
2 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศที่คูส่ญัญาในฐานะผูมี้ภาระผกูพนัมีภมูิล  าเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช ้credit 
rating แบบ national scale ได ้
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก  

ผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา แลว้แตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที ่2 : อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) 
 ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยส์ินของบรษิัททกุบรษิัทที่อยู่ในกลุม่กิจการเดียวกนั
หรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับรษิัทดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี ้แลว้แต ่อตัรา
ใดจะสงูกวา่  
(1) 25% หรอื  
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุ ใน 
benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที ่3 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามประเภททรพัยส์ิน (Product limit) 
ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรอื P/N ที่นิติบคุคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว) เป็น
ผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรอืคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที่ MF ไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี 
เวน้แตเ่ป็น MF ที่มีอายโุครงการ < 1 ปี ให้
เฉล่ียตามรอบอายกุองทนุ  
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ที่อายกุองทนุ
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ที่มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์ินดงันี ้
2.1 B/E หรอื P/N ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่ MF ไดด้ าเนินการใหมี้
การรบัโอนสิทธิเรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการที่กฎหมายก าหนด 
หรอืมีเง่ือนไขให ้MF สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดือน  
2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี ้แตไ่ม่รวมถึงตราสารหนี ้หรือตรา
สารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
2.3.1 มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ของสว่นที่ 1 : 
อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตาม ผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา 
(single entity limit) 
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากวา่ investment grade หรือไม่
มี credit rating 
(ขอ้นีไ้ม่ใชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ที่ลงทนุในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสญัญาใชเ้งิน (P/N) เงินฝากหรอืตรา
สารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายไุม่เกินอายกุองทนุ หรอืรอบการลงทนุของ
กองทนุ หรอืมีการลงทนุใน derivatives เพื่อใหท้รพัยส์ินดงักล่าวมีอายุ
สอดคลอ้งกบัอายกุองทนุ) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึง่ไดแ้ก ่ 

5.1 ทรพัยส์ินตามขอ้ 7 ของส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณ
ตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืคูส่ญัญา (single entity limit)  
5.2 ตราสารหนีห้รอืตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ตวั
ตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารที่ต  ่ากวา่ที่สามารถลงทนุได ้(non-
investment grade / unrated) 

รวมกนั ไม่เกิน 15% 

6 derivatives 
6.1 hedging limit : การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงค์
เพื่อการลดความเสี่ยง 

ไม่เกินมลูคา่ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

7 7.1 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ 
7.2 derivatives ที่มี underlying เป็นตราสารตาม 7.1 

ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 20% 

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
product limit 
  
ส่วนที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการที่ลงทนุ (Concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารหนีห้รือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุของ

ผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทย 
หรอืตราสารหนีภ้าครฐัตา่งประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ. 
อาจน ามลูค่าหนีส้ินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูคา่หนีส้ินทางการเงิน
ตามงบการเงินล่าสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีส้ินทางการเงินนัน้จะตอ้งเป็น
ขอ้มลูที่มีการเผยแพรเ่ป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มีหนีส้ิน
ทางการเงินตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ2 
ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต ่ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไดมี้การย่ืน
แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากวา่ investment grade หรอืไม่มี credit 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
rating ให ้บลจ. ลงทนุเพื่อกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนั
รวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็น
รายครัง้ เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกตราสารไดมี้การย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
(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.) 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  - 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) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผูอ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงินตาม
มาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก  าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตาม
กฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรอื United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 
ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่า
ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
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ส่วนที ่5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยส์ินที่ลงทนุขาดคณุสมบตัิหรอืการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ  
1. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดแต่ต่อมาทรพัยส์ินที่ลงทนุมีคณุสมบตัิที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็น
เหตใุหข้าดคณุสมบตัิในการเป็นทรพัยส์ินที่กองทนุสามารถลงทนุไดอ้ีกตอ่ไป บรษิัทจดัการตอ้งด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรพัยส์ินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานตอ่ผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่เกิดกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บรษิัทจดัการ  
(2) จ าหน่ายทรพัยส์ินที่ขาดคุณสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชนข์องผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 
วนันบัแตว่นัที่ทรพัยส์ินนัน้ขาดคณุสมบตัิ เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4  
(3) เม่ือบรษิัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินที่ขาดคณุสมบตัิ หรือทรพัยส์ินที่ขาดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัิเปลี่ยนแปลงไปจน
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดแลว้ บรษิัทจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทนุในทรพัยส์ิน
ดงักล่าว รวมถึงวนัที่ไดจ้  าหน่ายทรพัยส์ินนัน้ออกไปหรือวนัที่ทรพัยส์ินมีการเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิแลว้แต่กรณี และใหจ้ดัส่ง
รายงานตอ่ผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่เกิดกรณีดงักล่าว 
ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินที่ขาดคณุสมบตัิใหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิัทจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูตาม
วรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตทุี่ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน และผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 
วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักล่าว 
2. ในกรณีที่ทรพัยส์ินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก  าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทนุเป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนัโดยมิไดเ้กิดจากการลงทนุเพิ่ม บรษิัทจดัการตอ้งด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทนุ และจดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน
จดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บรษิัทจดัการ  
(2) ไม่ลงทนุเพิ่มเติมในทรพัยส์ินที่เกินอตัราส่วนการลงทนุจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที่ก  าหนด  
(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที่ก  าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่
เกินระยะเวลาดงันี ้เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4  
(ก) 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามประเภททรพัยส์ิน ส าหรบั
การลงทนุในเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรอืตั๋วสญัญาใชเ้งิน  
(ข) 90 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)  
(4) เม่ือบริษัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก  าหนดแลว้ บริษัทจัดการตอ้งจัดท ารายงานขอ้มูล
เก่ียวกับช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัยส์ินดังกล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่ วนการลงทุน 
แลว้แต่กรณี และจดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่สามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทนุได ้
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก  าหนดตาม (3)(ก) หรือ (ข) บริษัทจดัการตอ้งจดัท า
รายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
ส านกังาน และผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักล่าว 
ความในวรรคหนึ่งมิใหน้ ามาใชก้บักองทนุรวมที่มุ่งเนน้ลงทนุเพียงครัง้เดียวโดยถือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวจ้นครบก าหนดอายขุอง
ทรพัยส์ิน หรอืครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรอืครบอายขุองกองทนุรวม 
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที่ก  าหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปนี ้จนเป็นเหตใุหไ้ม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทนุ ใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนโุลม  
(1) กรณีที่กองทนุมีการลงทนุหรอืไดส้ิทธิจากการเป็นผูถื้อหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนที่มีอยู่เดิมนัน้  
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(2) กรณีที่กองทนุไดร้บัทรพัยส์ินมาจากการบรจิาค 
4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไข เพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดในขอ้ 1(2) หรือขอ้ 2 (3) (ข) หรือบรษิัทจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชนต์่อ
ผูล้งทุน บริษัทจดัการสามารถใชดุ้ลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยจะค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทุนเป็นส าคญั 
และจะส่งรายงานเก่ียวกับการด าเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูถื้อหน่วย
ลงทนุและผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมก่อนครบระยะเวลาที่ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว ทัง้นี ้ในการจดัส่ง
รายงานดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการแทนได ้
 
ส่วนที ่6 : การด าเนินการเม่ือการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัประเภทของกองทนุ  
1. ในกรณีที่กองทนุมีสดัส่วนการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บรษิัทจดัการตอ้ง
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) จัดท ารายงานเก่ียวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทั้ง เหตุผลที่ท  าใหมี้การลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทนุ และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บรษิัทจดัการ  
(2) ด าเนินการแกไ้ขใหส้ัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทนุ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดในขอ้ 2  
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้ริษัทจดัการ
ด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่สดัส่วนการลงทนุ
ของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เวน้แต่บรษิัทจดัการจะไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการตอ้งจัดใหมี้วิธีการในการใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหน่วยลง
ทนุเดิมในการที่จะออกจากกองทนุรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลใชบ้งัคบั โดยวิธีการดงักล่าวตอ้งมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเม่ือไดร้บัมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมแลว้ บริษัทจัดการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันบัแต่วนัที่สดัส่วนการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทนุ แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั บรษิัทจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนัน้เพิ่มเติม 
 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 

4.1. การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
 
4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
 
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) :  
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5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  
- บรษิัทจดัการ 
- ผูส้นบัสนนุการขายหรื่อรบัซือ้คืน 
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  
บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกที่ระบุไวใ้นหนังสือชีช้วน โดยเริ่มตัง้แต่เวลาเปิดท าการ
ของบรษิัทจดัการ หรอื ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ถึงเวลา 15.30 น.  
 
5.2.1. การขอรบัหนงัสือชีช้วนและเอกสารการจองซือ้  
ผูส้นใจจองซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรบัหนงัสือชีช้วน และ เอกสารการจองซือ้ไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รบัซือ้คืน ทกุวนั ระหวา่ง เวลาท าการ  
 
5.2.2. วิธีการเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ  
ในกรณีที่ไม่เคยมีบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ผูส้นใจลงทนุตอ้งเปิดบญัชีดงักล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที่ก าหนดอย่างถูกตอ้งและตามความเป็นจริง พรอ้มแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนดในการเปิดบญัชีซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
 
ผูจ้องซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งรบัทราบและยินยอมที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดในใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ 
และใบค าขอเปลี่ยนแปลงขอ้มลู รวมทัง้เง่ือนไขอื่น ๆ ที่บรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนจะก าหนดต่อไป ซึ่งจะติดประกาศไวท้ี่
บริษัทจดัการ หรือมีจดหมายเพื่อแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ ทั้งนี ้กรณีบรษิัทจดัการจะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงวิธีการเปิดบญัชี 
บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ โดยติดประกาศไวท้ี่บรษิัทจดัการ และส านกังานของผูส้นบัสนนุการขาย
หรอืรบัซือ้คืน 
 
5.2.3. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
5.2.3.1. กรณีบคุคลธรรมดา  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือส าเนา
หนงัสือเดินทางซึง่ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  
 
5.2.3.2. กรณีนิติบคุคล  
(1) ส าเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 
(2) ส าเนาหนงัสือบรคิณหส์นธิ และขอ้บงัคบั  
(3) ตวัอย่างลายมือช่ือผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเงื่อนไขการลงนาม  
(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล  
ทัง้นี ้เอกสารต่าง ๆ ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
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5.2.4. วิธีการจองซือ้หน่วยลงทนุ  
เม่ือผู้สนใจจองซือ้หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แลว้ สามารถจองซือ้หน่วยลงทุนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน ไดต้ามราคาเสนอขายหน่วยลงทนุในการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยกรอกใบค าสั่งซือ้
หน่วยลงทนุใหค้รบถว้นพรอ้มช าระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากวา่ 5,000 บาท 
 
5.2.5. การรบัช าระ และการเก็บรกัษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ผูจ้องซือ้อาจช าระเป็นเงินสด หรือช าระเป็นเช็ค ดราฟต ์หรือวิธีอื่นใด โดยการช าระเป็นเช็ค ดราฟต ์หรือวิธีอื่นใดผูจ้องซือ้ตอ้ง
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จ ากัด” ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที่เปิดไวก้ับ
ธนาคารดงัต่อไปนี ้ซึง่ดอกเบีย้รบัหรือผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไดร้บัจากบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุขา้งตน้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการ
ใหเ้ป็นผลประโยชนต์อ่กองทนุ 
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎรบ์รูณะ 
• ธนาคารกรุงศรอียธุยา สาขาพระรามที่ 3 
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร 
• ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาถนนวิทย ุ

บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบญัชีดงักล่าว โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไว้
ที่ที่ท  าการของบรษิัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 

ทัง้นี ้ในการช าระเงินไม่ว่าดว้ยวิธีใด หากมิใช่กรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื่นภายใตก้าร
จดัการของบรษิัทจดัการเพื่อจองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ บรษิัทจดัการตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดก้่อนระยะเวลาเสนอขาย
ครัง้แรกจะสิน้สดุ  

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ช าระเป็นเงินสด หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ได ้ภายในเวลา 15.30 น. 
แต่หากผูจ้องซือ้ช าระเป็นเช็ค ดราฟต ์หรอืวิธีอื่นใดที่ตอ้งส่งเรยีกเก็บเงินและทราบผลในวนัท าการถดัไป ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระค่า
ซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลา 12.00 น.  

การจองซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงินที่สั่งซือ้ และไดท้ า
รายการขายหน่วยลงทุนแลว้ เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งจองซือ้
หน่วยลงทนุนัน้ไดเ้วน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์หรือวิธีอื่นใดซึ่งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการจองซือ้หน่วยลงทนุนัน้และแจง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบ  
บริษัทจดัการจะน าเงินที่ไดร้บัจากการจองซือ้หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรกัษาไวใ้นบญัชีเงินฝากในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ 
บลจ. แอสเซท พลสั จ ากดั”  
 
5.2.6. การจดัสรรหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้โดยค านวณจากจ านวนเงินที่ไดร้บัช าระหารดว้ยมลูค่าที่ตราไว้  โดยจ านวน
หน่วยลงทุนที่ไดร้บัจดัสรรจะค านวณตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งแต่ใชท้ศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยม
ต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
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กรณีที่ผูจ้องซือ้ช าระค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์ตั๋วแลกเงิน ค าสั่งจ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุน ณ วนัที่บริษัทจดัการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ตั๋วแลกเงิน ค าสั่งจ่ายเงิน 
หรือวิธีการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้ และวนัที่บรษิัทจดัการไดร้บัเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย 
โดยบรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการ “จองซือ้ก่อนไดก้่อน”  
ในกรณีที่จ  านวนเงินที่ระบุในใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทจัดการไดร้บัช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทนุใหต้ามจ านวนเงินที่ไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 

ในกรณีที่การจองซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ านวนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัอนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใชห้ลกัการ “จองซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามค าสั่งซือ้ที่ สามารถเรียก
เก็บเงินได ้ในกรณีที่จองซือ้พรอ้มกนั และมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุ
ที่เหลืออยู่ใหผู้จ้องซือ้ ที่จองซือ้พรอ้มกนันัน้ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุที่ผูจ้องซือ้แต่ละรายจองซือ้เขา้มา (Pro Rata) ทัง้นี ้
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างส่วนหรอืทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

ในกรณีที่บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการจดัสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผูถื้อหน่วย
ลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่
จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบลว่งหนา้  
 
5.2.7. การคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกไม่ไดร้บัการจดัสรรไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที่บรษิัท
จัดการตอ้งยุติโครงการจัดการเน่ืองจากไม่สามารถจ าหน่ายใหแ้ก่ประชาชนไดถ้ึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัท
จดัการจะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้
แรก และจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหผู้จ้องซือ้ตามวิธีการรบัเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุที่ผูจ้องซือ้ระบุไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุ
ครัง้แรก หรือนับตัง้แต่วนัปิดการเสนอขายแลว้แต่กรณี  เวน้แต่บริษัทจัดการจะได้รบัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ใหด้ าเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) อนัเน่ืองจากความ
ผิดพลาดของบรษิัทจดัการ บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละเจ็ดครึง่ต่อปี นบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลา
ดงักล่าวขา้งตน้ ถึงวนัที่บรษิัทจดัการช าระเงินคา่จองซือ้คืนจนครบถว้น 
 
5.2.8. เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  
ในการช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตัง้โดยบริษัท
จดัการเพื่อจองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผู้จองซือ้จะตอ้งช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินจนเต็มมลูค่า จะหกักลบลบหนีก้บั
บรษิัทจดัการไม่ได ้ 

การจองซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนและไดท้ ารายการขายหน่วย
ลงทนุแลว้ เพื่อใหบ้รษิัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุและผูจ้องซือ้จะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งจองซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แต่ จะ
ไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
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อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้ตามค าสั่งจองซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้
พิจารณาแลว้วา่การจองซือ้ในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ หรอืต่อช่ือเสียง หรือ
ตอ่ความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ  

บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะก าหนด แกไ้ข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเง่ือนไขในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยถือว่าไดร้บัมติจาก  ผู้
ถือหน่วยลงทนุแลว้ 

สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูการจองซือ้หน่วยลงทนุของผูจ้องซือ้หน่วย
ลงทนุแลว้เท่านัน้ 
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  
- บรษิัทจดัการ 
- อื่นๆ 
- ผูส้นบัสนนุการขายหรื่อรบัซือ้คืน 
- Tele-bank 
 
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  
บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุน ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เป็นรอบระยะเวลา โดยบรษิัทจดัการจะส่งหนงัสือแจง้
วนัเปิดรบัค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุและวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนรอบแรกใหผุ้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 15 วนัท าการ
นบัจากวนัจดทะเบียนกองทนุ และในรอบต่อๆไป บริษัทจดัการจะส่งหนงัสือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ ก่อนถึงวนั
ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะรอบเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 วนัท าการ  

ส าหรบัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางโทรศพัท ์อินเทอรเ์น็ต ที่บรษิัทจดัการไดร้บัหลงัวนัเปิดรบัค าสั่ง
ซือ้ขายหน่วยลงทนุในรอบใด บรษิัทจดัการจะถือวา่เป็นค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุส าหรบัวนัท าการซือ้ขายในรอบถดัไป  
 
6.2.1. การขอรบัหนงัสือชีช้วนและเอกสารการจองซือ้  
ผูส้นใจลงทนุสามารถขอรบัหนงัสือชีช้วนและเอกสารการจองซือ้ไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน ทกุวนั 
ระหวา่งเวลาท าการ  
 
6.2.2. วิธีการเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ  
ในกรณีที่ไม่เคยมีบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ผูส้นใจลงทนุตอ้งเปิดบญัชีดงักล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชี
ผูถื้อหน่วยลงทุนและเอกสารที่ก าหนดอย่างถูกตอ้งและตามความเป็นจริง พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน ตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนดในการเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

ผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งรบัทราบและยินยอมที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน ใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุน
และใบค าขอเปลี่ยนแปลงขอ้มูล รวมทั้งเง่ือนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะก าหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้
บริษัทจัดการเพื่อแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ ทัง้นี ้กรณีบริษัทจดัการจะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงวิธีการเปิดบญัชี  บริษัทจัดการ
จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ โดยติดประกาศไวท้ี่บรษิัทจดัการ และส านกังานของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน  
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6.2.3. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
1. กรณีบคุคลธรรมดา  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราช การ หรือส าเนาบัตรประจ าตวัพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรอืส าเนา
หนงัสือเดินทางซึง่ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  
 
2. กรณีนิติบคุคล  
(1) ส าเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 
(2) ส าเนาหนงัสือบรคิณหส์นธิ และขอ้บงัคบั  
(3) ตวัอย่างลายมือช่ือผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเงื่อนไขการลงนาม  
(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล  
ทัง้นี ้เอกสารตา่ง ๆ ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
 
6.2.4. วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยตนเอง  
เม่ือผูส้ั่งซือ้เปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยตนเองไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รบัซือ้คืน ในวนัเปิดรบัค าสั่งซือ้ขายแตล่ะรอบ ตามราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึง่ค านวณตามหวัขอ้ “วิธีการ
ค านวณ ก าหนด เวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง” ไดท้ี่บริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน 
โดยกรอกราย ละเอียดในใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มช าระเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้
หน่วยลงทนุไม่ต ่ากวา่ 5,000 บาท  

ผูส้ั่งซือ้อาจช าระค่าสั่งซือ้เป็นเงินสด เช็ค ดราฟท ์หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได ้ภายในเวลา 15.30 น.ของวนัท าการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. แอสเซท พลสั จ ากดั” ซึ่งเป็นบญัชีกระแส
รายวนัที่เปิดไวก้ับธนาคารดงัต่อไปนี ้ซึ่งดอกเบีย้รบัหรือผลประโยชนใ์ดๆที่ไดร้บัจากบญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนขา้งตน้ บริษัท
จดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นผลประโยชนต์อ่กองทนุ  
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎรบ์รูณะ  
• ธนาคารกรุงศรอียธุยา สาขาพระรามที่ 3  
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร  
• ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาถนนวิทย ุ 
• ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพรท์าวเวอร ์

บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบญัชีดงักล่าว โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไว้
ที่ที่ท  าการของบรษิัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน  

ทัง้นี ้การสั่งซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนด หรือ ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ไดร้บัค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนด 
ใหถื้อเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ตามราคาขายหน่วยลงทนุที่ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไป  
 
 
 
 



กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์5  34 

6.2.5 วิธีการซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสาร  
ผูถื้อหน่วยลงทุนควรศึกษาหนงัสือชี ้ชวนก่อนท าการสั่งซือ้ทางโทรสาร โดยสามารถขอรบัขอ้มลูและหนังสือชีช้วนไดท้ี่บริษัท
จดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนที่เปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้สามารถส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูถื้อหน่วยลงทุน
พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งใหแ้ก่บรษิัทจดัการโดยทางโทรสารไดท้กุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยผูถื้อหน่วยลงทนุตกลงส่ง
ตน้ฉบบัเอกสารทัง้หมดใหแ้ก่บรษิัทจดัการภายใน 7 วนั นบัจากวนัที่มีการส่งค าสั่งซือ้ทางโทรสาร  
หากปรากฏวา่ขอ้มลูตามโทรสารกบัเอกสารตน้ฉบบัไม่ตรงกนัหรือบรษิัทจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตน้ฉบบั และไดด้ าเนินการตาม
โทรสารแลว้ บรษิัทจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทนุเห็นชอบใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการตามโทรสารนัน้แลว้  

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท ์เช็คธนาคาร หรือค าสั่งหกับัญชีธนาคารที่สามารถเรียก
เก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกนั ภายในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุในแต่ละรอบเท่านัน้ โดยขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย ” บญัชี
จองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.แอสเซท พลสั จ ากดั” ซึ่งเป็นบญัชีกระแสรายวนัที่เปิดไวก้บัธนาคารดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ดอกเบีย้รบัหรือ
ผลประโยชนใ์ดๆที่ไดร้บัจากบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุขา้งตน้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นผลประโยชนต์อ่กองทนุ  
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎรบ์รูณะ  
• ธนาคารกรุงศรอียธุยา สาขาพระรามที่ 3  
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร  
• ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาถนนวิทย ุ 
• ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพรท์าวเวอร ์

บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบญัชีดงักล่าว โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไว้
ที่ที่ท  าการของบรษิัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน  

ทัง้นี ้การสั่งซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนด หรือ ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ไดร้บัค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนด 
ใหถื้อเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการขายถดัไป ตามราคาขายหน่วยลงทนุที่ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการขายถดัไป  
 
6.2.6 วิธีการซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยทางโทรศพัท ์ 
บริษัทจดัการอาจรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน ผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางโทรศพัทไ์ด ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนาม 
ในค าขอใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่บรษิัทจดัการก าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร
ดงักล่าว โดยรายละเอียดดงักล่าวที่บรษิัทจดัการก าหนดขึน้นัน้ จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กรณีมีเหตขุดัขอ้งของระบบอิเล็กทรอนิกส ์จนเป็นเหตใุหบ้รษิัทจดัการไม่ไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว ใหถื้อว่ายงัไม่ มี
การท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุทางโทรศพัท ์ 

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนตกลงใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท ์บริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนยอมรบัและผูกพัน
ตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก  าหนดไวใ้นค าขอใชบ้ริการ และ/หรือที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรบัความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากความขดัขอ้งของระบบ  

บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบโดยประกาศหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย 1 ฉบบัและแจง้ใหส้  านกังาน ก.ล.ต. 
ทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนจะเริ่มรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางโทรศพัท ์
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6.2.7 วิธีการซือ้หน่วยลงทนุทางระบบอินเทอรเ์น็ต (Internet)  
บรษิัทจดัการอาจรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางอินเทอรเ์น็ต โดยผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งลงนามในค าขอใชบ้ริการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และปฏิบัติตามเง่ือนไขที่บริษัทจัดการก าหนดไวใ้นค าขอใชบ้ริการดังกล่าว โดยรายละเอียด
ดงักล่าวที่บรษิัทจดัการก าหนดขึน้นัน้ จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

การสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางอินเทอรเ์น็ตจะสมบูรณ์ต่อเม่ือผูส้ั่งซือ้ไดท้  ารายการสั่งซือ้และบริษัทจัดการไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทนุเรียบรอ้ยแลว้ และบรษิัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยผูถื้อหน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งนัน้ได ้เวน้แต่
จะไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

กรณีมีเหตขุดัขอ้งของระบบอิเล็กทรอนิกส ์จนเป็นเหตใุหบ้ริษัทจดัการไม่ไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว ใหถื้อว่ายงั ไม่มี
การท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางอินเทอรเ์น็ต  

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทนุตกลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเทอรเ์น็ต บรษิัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุยอมรบัและผกูพนั
ตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก  าหนดไวใ้นค าขอใชบ้ริการ และ/หรือที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรบัความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากความขดัขอ้งของระบบ 

บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบโดยประกาศหนังสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย 1 ฉบบัและแจง้ใหส้  านกังาน ก.ล.ต. 
ทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนจะเริ่มรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางอินเทอรเ์น็ต  
 
6.2.8 วิธีการซือ้หน่วยลงทนุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นใด 
บรษิัทจดัการอาจรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใดได ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข และวิธีการที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในอนาคต โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกสจ์ะสมบูรณต์่อเม่ือผูส้ั่งซือ้ไดท้  ารายการสั่งซือ้และบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทนุเรียบรอ้ยแลว้และบรษิัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยผูถื้อหน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งนัน้ไดเ้วน้แต่
จะไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ กรณีมีเหตขุดัขอ้งของระบบอิเล็กทรอนิกสจ์นเป็นเหตใุหบ้ริษัทจดัการไม่ได้
รบัเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว ใหถื้อวา่ยงัไม่มีการท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางอิเลก็ทรอนิกสน์ัน้ 

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนตกลงใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส ์บริษัทจัดการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนยอมรบัและ
ผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก  าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และ/หรือที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรบั
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากความขดัขอ้งของระบบ 

บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใชบ้ริการ โดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและ/
หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน (ถา้มี) 
 
6.2.9 การจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ  
บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้โดยค านวณจากจ านวนเงินที่ไดร้บัช าระหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้
วนัท าการซือ้ขาย โดยจ านวนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัจดัสรรจะค านวณตามหลักสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งแต่ใชท้ศนิยม 
4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  

ในกรณีที่จ  านวนเงินที่ระบุในใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทจัดการไดร้บัช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทนุใหต้ามจ านวนเงินที่ไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 
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ในกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนนั้นมีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัอนุมัติจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใชห้ลักการ “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามค าสั่งซือ้ที่
สามารถเรียกเก็บเงินได ้ในกรณีที่สั่งซือ้พรอ้มกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรร
หน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ใหผู้ส้ั่งซือ้ที่สั่งซือ้พรอ้มกนันัน้ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุที่ผูส้ั่งซือ้แต่ละรายสั่งซือ้เข้ามา (Pro Rata) 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้  

ในกรณีที่บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการจดัสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผูถื้อหน่วย
ลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรร
หน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้ทราบลว่งหนา้  
 
6.2.10 การคืนเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนและจ านวนหน่วยลงทุนที่ผูส้ั่งซือ้รวมกันเกินจ านวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามหลกัการสั่งซือ้ก่อนไดก้่อน และหากมีการสั่งซือ้
พรอ้มกนั และมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ใหผู้ส้ั่ งซือ้ที่สั่งซือ้
พรอ้มกันนัน้ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผูส้ั่งซือ้แต่ละรายสั่งซือ้เขา้มา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
จดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่า
สั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหผู้ส้ั่งซือ้ตามวิธีการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุที่ผูส้ั่งซือ้ระบไุว้
ในใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ  
 
6.2.11 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  
ในการช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตัง้โดยบริษัท
จดัการเพื่อสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินจนเต็มมลูค่า จะหกักลบ
ลบหนีก้บับรษิัทจดัการไม่ได ้ 
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณต์่อเม่ือบรษิัทจดัการไดร้บัเงินคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทนุ
แลว้ เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ และผูส้ั่งซือ้จะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาต
จากบรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้ตามค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ ในกรณีที่บรษิัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสั่งซือ้ในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทุน หรือต่อผู้
ถือหน่วยลงทนุ หรอืตอ่ช่ือเสียง หรอืตอ่ความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มวิธีการใหบ้ริการการซือ้ขายหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ โดยการประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนั 
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6.3. การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  
ผูถื้อหน่วยลงทนุ ตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 0 วนัท าการ  
 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
7.1. ช่องทางการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
- บรษิัทจดัการ 
- ไปรษณีย ์
- ผูส้นบัสนนุการขายหรื่อรบัซือ้คืน 
- Tele-bank 
 
7.2. รายละเอียดช่องทางการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  
 
7.3. วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
- รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
 
7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  
บรษิัทจดัการจะเปิดรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุเป็นรอบระยะเวลา โดยบรษิัทจดัการจะส่งหนงัสือแจง้วนัเปิดรบัค าสั่งซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ และวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุรอบแรกใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัที่จดทะเบียน
กองทนุ และในรอบตอ่ๆไป บรษิัทจดัการจะส่งหนงัสือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ ก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
แตล่ะรอบเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 วนัท าการ 

ส าหรบัการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุทางโทรศพัทแ์ละทางอินเทอรเ์นต  ที่บริษัทจดัการไดร้บัหลงั
วนัเปิดรบัค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนในรอบใด บริษัทจดัการจะถือว่าเป็นค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส าหรบัวนัท าการซือ้ขายใน
รอบถดัไป โดยบรษิัทจดัการจะท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึ่งค านวณ
ตามหัวขอ้ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง”  
 
7.4.1 การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเม่ือผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งขายคืนดว้ยตนเอง  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองไดท้ี่บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน ทกุวนัท าการ 
ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยกรอกใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ระบรุายละเอียดใหค้รบถว้นและย่ืนต่อบรษิัทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุ
การขายหรือรบัซือ้คืนภายในวนัเปิดรบัค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุน ตัง้แต่เวลาเปิดท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คืน ถึงเวลา 15.30 น.  

ทัง้นี ้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัที  ในกรณีที่มีผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งขายคืนหน่วย
ลงทนุเป็นมลูค่าตัง้แต่ 10 ลา้นบาทขึน้ไป 
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7.4.2 วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทางโทรสาร 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูถื้อหน่วยลงทุนพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง
ใหแ้ก่บริษัทจดัการโดยทางโทรสารได ้ภายในวนัเปิดรบัค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุน ตัง้แต่เวลาเปิดท าการของบริษัทจดัการหรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน ถึงเวลา 15.30 น. โดยผูถื้อหน่วยลงทุนตกลงส่งตน้ฉบบัเอกสารทัง้หมดใหแ้ก่บริษัทจดัการ
ภายใน 7 วนั นบัจากวนัที่มีการส่งค าสั่งขายคืนทางโทรสาร  

กรณีมีเหตมีุเหตขุดัขอ้งทางอิเล็กทรอนิกส ์จนเป็นเหตใุหบ้รษิัทจดัการไม่ไดร้บัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าว  ใหถื้อว่ายงัไม่
มีการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุทางโทรสาร 
หากปรากฏวา่ขอ้มลูตามโทรสารกบัเอกสารตน้ฉบบัไม่ตรงกนัหรือบรษิัทจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตน้ฉบบั และไดด้ าเนินการตาม
โทรสารแลว้ บรษิัทจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทนุเห็นชอบใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการตามโทรสารนัน้แลว้  
 
7.4.3 วธีิการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุทางโทรศพัท ์
บริษัทจดัการอาจรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุทางโทรศพัท์ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 
และวิธีการที่บรษิัทจดัการก าหนด ซึง่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 

บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบโดยประกาศหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย 1 ฉบบัและแจง้ใหส้  านกังาน ก.ล.ต. 
ทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนจะเริ่มรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุทางโทรศพัท ์
 
7.4.4 วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทางอินเทอรเ์น็ต (Internet) 
บริษัทจดัการอาจรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุทางอินเทอรเ์น็ต โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจดัการ
ก าหนด ซึง่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 
บริษัทจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทนุทราบโดยประกาศหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย 1 ฉบบัและแจง้ใหส้  านกังาน ก.ล.ต. 
ทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนจะเริ่มรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุทางอินเทอรเ์น็ต 
 
7.4.5 วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นใด 
บรษิัทจดัการอาจรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใดได ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข 
และวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนตกลงใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส ์บริษัทจัดการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนยอมรบัและ
ผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก  าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และ/หรือที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรบั
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากความขดัขอ้งของระบบ 

บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใชบ้ริการ โดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและ/
หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน (ถา้มี) 
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7.4.6 เง่ือนไขในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
บรษิัทจดัการจะเปิดรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุเป็นรอบระยะเวลา โดยบรษิัทจดัการจะส่งหนงัสือแจง้วนัเปิดรบัค าสั่งซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ และวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุรอบแรกใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัที่จดทะเบียน
กองทนุ และในรอบตอ่ๆไป บรษิัทจดัการจะส่งหนงัสือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ ก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
แตล่ะรอบเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 วนัท าการ 
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน ไดร้บัค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทนุจากผูถื้อหน่วยลงทนุ และไดท้ ารายการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแลว้  

ผูส้ั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสั่งขายคืนได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัท
จดัการอยู่ในระหวา่งการด าเนินการตามขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ"  

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนัน้ไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชี ดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มวิธีการใหบ้ริการการซือ้ขายหน่วยลงทุนในอนาคต  โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ โดยการประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนั 
 
7.4.7 การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ  
ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ" หรอื "การไม่ขายหรือไม่รบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ" หรือ "การหยดุรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ" บรษิัทจดัการจะจดัสรรเงิน
ใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืน โดยค านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัที่บรษิัทจดัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

ในกรณีที่ผูส้ั่งขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะค านวณจ านวนเงินที่สั่งขายคืนโดย คณูจ านวนหน่วยลงทนุดว้ย 
ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คืนนัน้  

ในกรณีที่ผูส้ั่งขายคืนเป็นจ านวนเงิน บรษิัทจดัการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทนุที่สั่งขายคืนดว้ย  ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่
ค  านวณได ้ณ วนัท าการรบัซือ้คืนนัน้ ทัง้นี ้จ  านวนหน่วยลงทุนที่ค  านวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยม
ต าแหน่งที่ 5 ทิง้  

การขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณต์่อเม่ือบรษิัทจดัการ หรอืนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ั่งขายคืนมีจ านวนหน่วยลงทนุ  
ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทนุที่สั่งขายคืน  

ในกรณีที่จ  านวนหน่วยลงทุนที่ผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ  

บรษิัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุที่สมบรูณ ์ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้ เท่าที่บรษิัท
จดัการสามารถรบัซือ้คืนไดจ้ากจ านวนเงินสดของกองทนุ  
บริษัทจัดการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่รบัซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวนัท าการถัดจากวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุจ านวนนัน้  
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7.4.8 การช าระเงินคา่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
บรษิัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ในการช าระเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนใหแ้ ก่ ผูถื้อ
หน่วยลงทนุตามวิธีการที่ผูถื้อหน่วยลงทนุระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ หรอืใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 
 
7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คืน :  บรษิัทจดัการจะเปิดรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นรอบระยะเวลา โดยจะมีหนงัสือแจง้ใหผู้้
ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้เป็นรอบๆ  
 
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซือ้คืน :  
บรษิัทจดัการจะเปิดรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นรอบระยะเวลา โดยจะมีหนงัสือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้เป็นรอบๆ  
 
7.7. การขายคืนหน่วยลงทนุ : ผูถื้อหน่วยลงทนุ 0  
 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  
ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งสง่ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ภายในวนัเปิดรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุแตล่ะรอบ  
 
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
8.1. ช่องทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  
- บรษิัทจดัการ 
- ผูส้นบัสนนุการขายหรื่อรบัซือ้คืน 
 
8.2. รายละเอียดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์5  กับกองทุนเปิดอื่นที่
บรษิัทจดัการก าหนดใหส้ามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได ้ 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหนึ่ง (กองทนุตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของ
อีกกองทนุหนึ่ง (กองทนุปลายทาง) โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจาก กองทนุตน้ทาง ซึ่งไดห้กั
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เพื่อไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที่กองทุนตน้ทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การค านวณหน่ วยลงทุนที่จะขายคืนจาก
กองทนุตน้ทาง จะใชเ้กณฑก์ารค านวณโดยระบบ “เขา้ก่อน ออกก่อน (FIFO)”  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรบัค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราวหรือถาวรในกรณีที่บริษัทจดัการเห็น
วา่ การรบัค าสั่งดงักล่าวไม่เป็นประโยชนส์งูสดุหรืออาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทนุ และ/หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยบรษิัท
จดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนั โดยติดประกาศดงักล่าวไวท้ี่บรษิัทจดัการ ส านกังานและสาขา
ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน  
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8.2.1 วนัและเวลาในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดท้ี่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนได ้ตามก าหนดเวลา
การรบัค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุ ที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 5 - 6 และ 7  
 
8.2.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
บรษิัทจดัการจะไม่คิดคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
 
8.2.3 ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(1) ในกรณีที่เป็นกองทนุตน้ทาง ใหใ้ชร้าคารบัซือ้คืนที่ค  านวณไดเ้ม่ือสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการค านวณ
จ านวนเงินที่จะสบัเปลี่ยน  
(2) ในกรณีที่เป็นกองทนุปลายทาง ใหใ้ชร้าคาขายที่ค  านวณไดเ้ม่ือสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการค านวณ
จ านวนหน่วยที่ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บั 
 
8.2.4 วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(1) ในกรณีที่กองทุนนีเ้ป็นกองทุนตน้ทาง ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอี ยดในค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ระบเุป็นจ านวนหน่วยลงทนุที่จะสบัเปลี่ยน  
(2) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุตน้ทางระบจุ านวนหน่วยลงทนุที่จะสบัเปลี่ยนมากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยู่ 
ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคท์ี่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
(3) ในกรณีที่กองทุนนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัการยกเวน้ขอ้จ ากัดจ านวนเงินขัน้ต ่าในการซือ้หน่วย
ลงทนุตามที่ระบใุนหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  
(4) บริษัทจดัการจะแจง้ใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการตรวจสอบรายการทัง้หมดกับทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน และหาก
ถูกตอ้งก็จะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทางเท่ากบัจ านวนหน่วยลงทนุที่ค  านวณไดต้ามหลกัเกณฑ์ที่ระบุไวใ้นหวัขอ้ 8.2.3 ราคาขายและราคารบัซือ้คืน
กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (5) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการ นบัตัง้แตว่นัที่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(6) บรษิัทจดัการอาจไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัไวแ้ลว้หรืออาจหยดุรบัค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่บรษิัทจดัการอยู่ในระหวา่งการด าเนินการไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามหวัขอ้การไม่
ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ (7) ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดย่ื้นค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุแลว้จะไม่สามารถเพิกถอนค าสั่งดงักล่าวได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนมุตัิจากบรษิัทจดัการก่อนเท่านัน้ (8) สิทธิของผูถื้อหน่วย
ลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางและสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนในการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง 
จะเกิดขึน้หลงัจากที่ไดมี้การบนัทกึขอ้มลูการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุลงในระบบของนายทะเบียนแลว้เท่านัน้ 
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9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงนิ :  
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินและจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นแทนเงิน โดยขัน้ตอนที่ก าหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏิบตัิไดจ้ริง และเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมทกุราย 
 
10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
บรษิัทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด
ไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่ เขา้เหตุดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บั
ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรอื  
(ข) มีเหตทุี่ท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบรษิัทจดัการกองทนุรวม  
(2) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยังไม่ไดช้ าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูใน
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แตห่นึ่งสตางคข์ึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
(3) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารบัซือ้คืน
หน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งและผูดู้แลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้ตา่งจากราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แตห่นึ่งสตางคข์ึน้ไป และคิด
เป็นอตัราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามขอ้ (1) (2)หรอื (3) บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 
(1) เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกินสิบวนัท าการนบัแต่วนัที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บั
การผ่อนผนัจากส านกังาน  
(2) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุรายอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั  
(3) แจง้การเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บัความ
เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชนต์ามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชนต์ามขอ้ (2) ต่อส านักงานโดยพลัน 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ าเนินการแทนก็ได ้ 
(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ใหบ้ริษัท
จดัการกองทนุรวมรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช าระคา่ขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่ส่งค าสั่งขายคืนก่อนหลงั  
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  
1. บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือ
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุได ้เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว ้ซึง่ไม่เกินกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ  
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(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี ้โดยไดร้บัความ
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล  
(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  
(ค) มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ  
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือการหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุตาม 
(ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระท าไดไ้ม่เกินหนึ่งวนัท าการ เวน้แตจ่ะไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน  
(3) กองทนุรวมไดล้งทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณด์งัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
กองทนุรวมอย่างมีนยัส าคญั  
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม
ลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกินกวา่รอ้ยละสิบของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  
(ข) มีเหตกุารณท์ี่ท  าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรอืรบัโอนเงินจากตา่งประเทศไดต้ามปกติ หรอื  
(ค) มีเหตทุี่ท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่
เหนือการควบคมุของบรษิัทจดัการกองทนุรวม และผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้  
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่รบัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ แก่ผูล้งทนุเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) บรษิัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ 
1. การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ  
2. การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย หรอื  
3. การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสั่งเก่ียวกบัการยึดหรอือายดัทรพัยส์ิน โดยบคุคลผูมี้อ  านาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้ักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าได้ใน
สาระส าคญั  
(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เน่ืองมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการด ารงเงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วน
บคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็น
ผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 
(6) อยู่ระหวา่งด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุรวมตามขอ้ผกูพนั 
 
2. เม่ือปรากฏเหตตุามขอ้ 1 และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค าสั่งซือ้
หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดย
พลนั และหากเป็นเหตุตาม ขอ้ 1(1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถึงการ
หยดุรบัค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
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(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มทั้งแสดง
เหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ใหส้  านกังานทราบโดยพลนั  
(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามขอ้ 1(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวนัท าการใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมด าเนินการดงัต่อไปนี ้ก่อนการเปิดรบัค าสั่งซือ้หรือ
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ  
(ก) รายงานการเปิดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการ
สดุทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้  านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ  
(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุรายอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุดว้ย
วิธีการใดๆ โดยพลนั  
 
3. บรษิัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมาแลว้หรือหยดุรบัค าสั่งซือ้
หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคิดเป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการหยดุ
ขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุรายอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ย
วิธีการใดๆ โดยพลนั  
 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
เพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุด
รบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่
รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุด
รบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรอืค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกไปได ้
 
13. เงือ่นไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  
เป็นไปตามสว่นขอ้ผกูพนั หวัขอ้ “13.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ” และหวัขอ้ "13.4 ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ" 
  
 
14. การจ่ายเงนิปันผล :  
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  
 
14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  
 
14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ :  
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15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที่ประมาณการไดท้ี่เรยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.8890 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิถวัเฉลี่ย  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใชจ้่ายทัง้หมดขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้  
 
15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากกองทนุรวม :  
15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ตอ่ปี ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
หกัดว้ยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  านวณ *  
 
15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.0749 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรพัยส์ินทัง้หมด  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
หกัดว้ยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่คา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  านวณ *  
 
15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
หกัดว้ยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  านวณ *  
 
15.2.4. คา่ธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทนุ : ไม่มี  
 
15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : ไม่มี  
 
15.2.6. คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ1.6371ตอ่ปี ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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(1) คา่ใชจ้่ายเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการเสนอขายครัง้แรกจะจ่ายตามจ านวนที่จ่ายจรงิ โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของ
กองทนุเฉล่ียเท่ากนัทกุวนั เป็นเวลา 5 ปี ไดแ้ก่  
(ก) ค่าใชจ้่ายในการจดัท าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัอบรมเผยแพรค่วามรู ้ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสมัมนาแนะน ากองทนุ ตามที่จ่ายจรงิ แตไ่ม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของจ านวนเงินทนุของโครงการ  
(ข) คา่ใชจ้่ายหรอืคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งในการจดัตัง้กองทนุ และคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(2) ค่าใชจ้่ายเพื่อการด าเนินงานของกองทนุที่เรียกเก็บตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยบรษิัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จ านวน
หรอืทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาการใชง้านของคา่ใชจ้่ายนัน้ ไดแ้ก่  
(ก) ค่าใชจ้่ายในการจดัท าโฆษณาประชาสมัพันธ ์ค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัอบรมเผยแพรค่วามรู ้ค่าใชจ้่ายดา้น
การตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะน ากองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่า
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
(ข) ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ค่าที่ปรกึษากฎหมาย ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามค าสั่ง หรือตามกฎหมาย 
หรอืประกาศของสมาคม  
(ค) ค่าจดัท า จดัพิมพแ์ละจดัส่งใบแจง้ผลการจดัสรรหน่วยลงทนุ ค่าใชจ้่ายในการจดัท าและจัดพิมพ ์ใบค าขอเปิดบญัชี ผูถื้อ
หน่วยลงทนุ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ เอกสารที่เก่ียวขอ้ง ค่าจดัท าจดัพิมพ ์และจดัส่งหนงัสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาสน์ถึงผูถื้อหน่วยลงทนุ  
(ง) ค่าจดัท า จดัพิมพ ์และจดัส่งเอกสารที่เก่ียวกบัการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงโครงการ ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์
การจดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ การขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(จ) ค่าจดัท า คา่พิมพแ์ละจดัส่งหนงัสือชีช้วนและรายงานประจ าปีถึงผูถื้อหน่วยลงทนุ  
(ฉ) คา่แปลเอกสารที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ  
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ  
(ซ) ค่าใชจ้่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ที่ฟ้องรอ้งให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนหรือเม่ือไดร้บัค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คา่ใชจ้่ายดา้นกฎหมายเพื่อรกัษาสิทธิของกองทนุ คา่ใชจ้่ายในการติดตามหนีข้องกองทนุ  
(ฌ) คา่ใชจ้่ายในการรบัช าระหนีเ้ป็นทรพัยส์ินอื่นแทนการช าระหนีด้ว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใชจ้่ายในดา้นนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจ านอง ค่าปลดจ านอง ค่า
จัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับทางราชการ ค่าใชจ้่ายอันเกิดจากการรบัช าระหนีเ้ป็น
ทรพัยส์ินอื่นแทนการช าระหนีด้ว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ค่าใชจ้่ายดา้นภาษี ค่าท าประกนัภยัดแูล และเก็บรกัษาตลอดจน 
คา่ใชจ้่ายในการจ าหน่ายจ่ายโอนทรพัยส์ินดงักล่าว  
(ญ) คา่ใชจ้่ายในการรบัช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใชจ้่ายในการช าระเงินคา่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนงัสือพิมพ ์ค่าไปรษณียากร
ส าหรบัหนงัสือโตต้อบกบัผูถื้อหน่วยลงทนุ คา่พาหนะ ค่าใชจ้่ายในการสื่อสารโตต้อบโดยวิธีอื่นที่มิใช่ทางไปรษณีย ์ 
(ฏ) คา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ในการช าระบญัชีและเลิกกองทนุ  
(ฐ) ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรอืการด าเนินคดีเพื่อการรบัช าระหนีใ้ด ของกองทนุรวม  
การคิดค่าใชจ้่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก  าหนดโดยสมาคมนกับญัชี และผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
แห่งประเทศไทย  
(3) ค่าธรรมเนียมที่ เก่ียวกับการซือ้หลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ ในต้นทุนของค่าซือ้หลักทรัพย์เม่ือมีการซือ้หลักทรัพย์และ
คา่ธรรมเนียมที่เก่ียวกบัการขายหลกัทรพัยจ์ะถกูหกัจากค่าขายหลกัทรพัยเ์ม่ือมีการขายหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่  
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(ก) คา่อากรแสตมป์  
(ข) คา่ธรรมเนียมหรือค่านายหนา้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 
(ค) คา่ใชจ้่ายอื่น ๆ (ถา้มี)  
(4) ค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการท ารายการซือ้ ขาย รบัมอบ ส่งมอบทรพัยส์ินใน
ต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที่ เก่ียวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายตาม
ขอ้ก าหนด หรือกฎหมายของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการติดต่อประสานงานกับผูจ้ดัการ
กองทนุในตา่งประเทศ เช่น คา่โทรศพัทท์างไกล คา่โทรสารทางไกล เป็นตน้ (ถา้มี) ตามที่จ่ายจรงิ 
(5) ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับการเก็บรกัษาทรพัยส์ินในต่างประเทศ (ถา้มี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี” 
ตามที่จ่ายจรงิ โดยจะไม่เกินรอ้ยละ 0.15 ตอ่ปี ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
(6) คา่ใชจ้่ายในการประกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ หรอือตัราดอกเบีย้ (ถา้มี) ตามที่จ่ายจรงิ 
(7) คา่ใชจ้่ายที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา (Failed Trade)  
(8) ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง กบัการจดัการกองทนุซึ่งมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15.2 (ถา้มี) โดยบรษิัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จ านวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทั้งนี ้การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุโดยบรษิัทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบส่วนที่เกินกวา่อตัราที่ก  าหนด  
ในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายตามขอ้ (8) บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชดัเจนในหนงัสือชีช้วนฉบบัขอ้มลูส าคญัที่ ผู้
ลงทนุควรทราบและในรายงานประจ าปี ซึง่บรษิัทจดัการ จดัท าเม่ือสิน้รอบระยะเวลาบญัชีแตล่ะปี  

ค่าใชจ้่ายตามขอ้ (1) และขอ้ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใชจ้่าย การด าเนินงานในงบ
ก าไรขาดทนุ ของกองทนุซึง่เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ าปี  

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทัง้หมดของกองทนุเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั บรษิัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรบัรูภ้าษีตา่ง ๆ ดงักล่าวโดยถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  

อนึ่ง ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดงักล่าว เม่ือค านวณรวมกบัค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจรงิจากกองทนุรวมตาม ขอ้ 15.2.1 - 15.2.5 
จะไม่เกินคา่ธรรมเนียมรวม  
 
15.3. คา่ธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) :  
 
15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) :  
 
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  
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ในอตัรา 50 บาท ตอ่รายการ โดยผูโ้อนจะถกูเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักล่าวในวนัที่ย่ืนค าขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุขอใหบ้รษิัทจดัการออกใบหน่วยลงทนุ ทัง้นีภ้ายใตเ้ง่ือนไขขอ้ 14.2 ส่วนขอ้ผกูพนั  หรอืขอใหอ้อก
เอกสารแสดงสิทธิแทนฉบบัเดิมที่สญูหาย  
 
15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  
 
15.3.7. คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ :  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
1. คา่ธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามอตัราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนด (ถา้มี) 
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทนุหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีผูซ้ือ้
หน่วยลงทนุ ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนด (ถา้มี) 

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใชจ้่ายอื่นๆจากผูถื้อหน่วยลงทนุที่ขอใหบ้รษิัทจดัการ หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที่บริษัทจดัการด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใชจ้่ายในการจด
แจ้งจ าน ากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการ
ด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษ ในอตัราไม่เกิน 75 บาท ตอ่ 1 รายการ 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษี
อื่นใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี)  

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั บรษิัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรบัรูภ้าษีตา่งๆ ดงักล่าวโดยถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
 
15.4. วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  
* บริษัทจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที่ มีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่
คา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  านวณ นัน้เป็น
ฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะบวกดว้ยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน
ท านองเดียวกนั (ถา้มี) และบรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บเป็นรายเดือน  

ทั้งนี ้การตัดค่าใชจ้่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ก  าหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผูส้อบบัญชีรบั
อนญุาตแห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรบัรูภ้าษีตา่ง ๆ ดงักล่าวโดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
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15.5. การเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย :  
บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายโดยไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ โดยบรษิัทจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
1. กรณีที่บรษิัทจดัการมีความประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงการและไดด้ าเนินการดงักล่าว
แลว้ ใหบ้รษิัทจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว  ทัง้นี ้การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท าโดยวิธีการที่เหมาะสมอนัท าใหม้ั่นใจไดว้่าผูล้งทนุไดร้บัทราบขอ้มลู
ดงักล่าว เช่น เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ หรือ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบรษิัทจดัการ 
และผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เป็นตน้ 
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถื้อว่าส านกังานใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
ในเรื่องดงักล่าวเม่ือบรษิัทจดัการไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแลว้ 
2. กรณีที่บริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ตามที่ระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการ
ตอ้งค านึงถึงความสมเหตสุมผลกบัสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวให้
ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างทั่วถึงดว้ยวิธีการที่เหมาะสมอนัท าใหม้ั่นใจไดว้่าผูล้งทนุไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว โดยอย่างนอ้ย
ตอ้งจัดใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัท
จดัการ และผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้
(1)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิ่มขึน้ไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูของคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดิมตามที่
ระบุไวใ้นโครงการ ใหบ้ริษัทจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ 
(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ่มขึน้เกินกวา่อตัราขัน้สงูของคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเดิมตามที่ระบุ
ไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแลว้ว่าบริษัทจดัการสามารถกระท าการดงักล่าวได ้ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัที่
บรษิัทจดัการประสงคจ์ะขึน้คา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งันี ้
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ไม่เกินกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สูงดังกล่าว ใหบ้ริษัท
จัดการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่
เพิ่มขึน้ดงักล่าว 
(ข) ในกรณีที่การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ่มขึน้เกินกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว บรษิัทจดัการตอ้ง
ไดร้บัมติพิเศษ 
ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง มิใหน้ ามาใชก้บักรณีที่บรษิัทจดัการไดร้บัมติพิเศษ 

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามขอ้ 1 วรรคสอง หรือขอ้ 2 (2) บริษัทจดัการจะแจง้ใหส้  านักงานทราบ
ภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลี่ยนแปลง 
 
15.6. หมายเหต ุ:  
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 

16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : 
ในประเทศ  
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16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  
1. บริษัทจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม ภายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์เป็นเกณฑใ์นการค านวณ
ทรพัยส์ินสทุธิส่วนที่ลงทนุในตา่งประเทศ  
2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมเปิด ตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้
(2.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุอย่างนอ้ยในวนัดงันี ้
(ก) ค านวณทกุสิน้วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และประกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
(ข) ค านวณทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 
(ค) ค านวณทกุสิน้วนัท าการสดุทา้ยของแตล่ะเดือน และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 
(ง) ค านวณทุกสิน้วนัที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเช่ือได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมี
นยัส าคญั และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 
(2.2) ค านวณและประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอย่างนอ้ยในวนัดงันี ้
(ก) ค านวณทกุสิน้วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และประกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
(ข) ค านวณทุกสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงักล่าวเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคา และ
ประกาศภายในวนัท าการถดัไป  
การประกาศมลูค่าและราคาตามขอ้ 2 ใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ใชต้วัเลขทศนิยมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
(2) ด าเนินการดว้ยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนงัสือพิมพ ์
หรอืการประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้ และภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้และ  
(3) จดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ที่ท  าการทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวม และสถานที่ทกุแห่งที่ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการกองทุนรวม
จะจดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่าวดว้ยหรอืไม่ก็ได ้ 

ในกรณีที่มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศก าหนด  
 
3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรอืจ านวนหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมเปิด บรษิัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  
(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั  
สากล ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่า
หน่วยลงทนุเพื่อใช ้ในการค านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุตามที่ค  านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามที่ค  านวณไดใ้น (3.2)  
(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใช้
ผลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  



กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์5  51 

ในกรณีที่มีผลประโยชนเ์กิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชนน์ัน้รวมเขา้เป็นทรพัยส์ิน
ของกองทนุรวมเปิด  

ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและ/หรอืราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุภายใน 1 วนัท าการถดัไป  
 
16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  
บรษิัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบผ่าน Website 
ของบรษิัทจดัการ : www.assetfund.co.th  

อนึ่ง หากมีเหตทุ าใหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบรษิัทจดัการได ้บรษิัทจดัการอาจพิจารณาประกาศ
ผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นแทนการประกาศผ่าน 
Website ของบริษัทจดัการ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่งบริษัทจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
โดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  
 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง :  
1.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งนอ้ยกวา่หนึ่งสตางค ์หรือตา่งจากราคาหน่วยลงทนุ
ที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง บรษิัทจดัการจะจดัท าและส่งรายงานให้
ผูด้แูลผลประโยชนท์ราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และจดัใหมี้ส าเนา
รายงานดงักล่าวไว ้ณ ที่ท  าการของบริษัทจัดการเพื่อใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงาน
ดงักล่าวจะมีรายการอย่างนอ้ย ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้ง 
(2) ราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง 
(3) สาเหตทุี่ท  าใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทัง้นี ้เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือ
ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง 
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งท าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเน่ืองต่อการค านวณราคาหน่วย
ลงทนุครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นตน้ บรษิัทจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุใหถ้กูต้องนบัแต่วนัที่
บรษิัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งดว้ย 
 
2.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ย
ละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลังนบัแต่วนัที่พบราคาหน่วยลงทนุไม่
ถูกตอ้งจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และด าเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งต่างจากราคา
หน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แตห่นึ่งสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง 
(1) จัดท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่พบว่าราคา
หน่วยลงทนุนัน้ไม่ถกูตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค  านวณราคาหน่วยลงทนุ
เสร็จสิน้ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชนร์บัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บริษัทจดัการส่งรายงานให้
ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้รายงานดงักล่าวจะมีรายการอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้ง 
(ข) ราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง 
(ค) สาเหตทุี่ท  าใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 
(ง) การด าเนินการของบรษิัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 
ทัง้นี ้บรษิัทจัดการจะจดัใหมี้ส าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที่ท  าการของบริษัทจดัการ เพื่อใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได ้
(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุที่ถกุตอ้งภายในวนัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงาน
การแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ด าเนินการโดยวิธีใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถรบัทราบช่ือกองทุนรวมที่มีการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุน และ วนั เดือน ปี ที่มี
การแกไ้ขหน่วยลงทนุภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว 
(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนที่ไดซ้ือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่
วนัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว 
(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้ส  าเนารายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนบั
แต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชนร์บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีที่
ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได ้บรษิัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนั
ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผูดู้แลผลประโยชนร์บัรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมี
สาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุไดแ้ทน 
 
3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งต ่ากวา่ราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง (understate) บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งหากปรากฏว่าผูซ้ื ้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ หรอืมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่จะตอ้งลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงินของบรษิัทจดัการเองเป็น
จ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูตอ้งมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ 
ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ์ือ้ขาย
หลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองวา่มีสาเหตดุงักล่าว 
(ข) กรณีที่เป็นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมี
มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บรษิัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุ 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง (overstate) บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้
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(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วน
ตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ 
(ข) กรณีที่เป็นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งหากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วย
ลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะตอ้งลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการ
เองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเอง
เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทนุเปิด เวน้แต่การที่ราคาหน่วยลงทนุไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรพัย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองวา่มีสาเหตดุงักล่าว 
ในกรณีที่บริษัทจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ่งรอ้ย
บาท บรษิัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ แตถ่า้บคุคลดงักล่าวไม่มี
สถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ บริษัทจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตาม 2(ก) บรษิัทจดัการอาจจ่ายเงินของบรษิัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้
 
4. บรษิัทจดัการจะรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ข
ราคาตามขอ้ 2(3) ในหนงัสือพิมพ ์คา่ออกเช็ค ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงินชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุและผูข้ายคืนหน่วย
ลงทนุ เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได ้
 
 
17. ช่ือผู้เกี่ยวข้อง :  
17.1. ช่ือบรษิัทจดัการ :  
ช่ือ : บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุแอสเซท พลสั จ ากดั  
 
17.2. ช่ือผูด้แูลผลประโยชน ์:  
ช่ือ : กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน), ธ.  
 
17.3. ช่ือผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) : ไม่มี 
 
17.4. ช่ือของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) :  
ช่ือ :  
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
 
17.5. ที่ปรกึษา :  
17.5.1. ช่ือที่ปรกึษาการลงทนุ :  
ช่ือ :  
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17.5.2. ช่ือที่ปรกึษากองทนุ :  
 
17.6. ผูส้อบบญัชี :  
ช่ือ : นาง สวุิมล กฤตยาเกียรณ ์ 
ช่ือ : นางสาว สมจินตนา พลหิรญัรตัน ์ 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  
 
17.7. การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
18.1. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี : วนัที่  เดือน  
 
18.2. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัที่ 30 มิถนุายน 2553  
 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
19. การขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  
19.1 บริษัทจัดการอาจขอใหส้  านักงานใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนก็ได ้ทั้งนี ้ส  านักงานอาจก าหนด
เง่ือนไขใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัิเพื่อประโยชนใ์นการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเห็นชอบก็ได ้
(1) การเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขายและการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทนุที่ไม่ท าใหส้ิทธิที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีอยู่เดิมดอ้ยลง 
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรพัยส์ินที่กองทนุรวมลงทนุหรอือตัราส่วนการลงทนุที่สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุ  
(4) การค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
แลว้แตก่รณี ตามที่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน 
(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 
การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งตอ้งไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและ
ความเสี่ยงของกองทนุเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั หรอืเป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวง   
 
19.2 การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการตามขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษมีจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 
55 หรือไม่เกินรอ้ยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงขา้งมากหรือมติ
พิเศษเม่ือค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 55 หรือไม่เกินรอ้ยละ 80 ใหบ้ริษัทจดัการส่งเอกสาร
หลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผูด้แูลผลประโยชน ์เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองผลการนบัมตินัน้ 
 
19.3 การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อวา่ส านกังานใหค้วามเห็นชอบแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดงักล่าว 
(1)  การแกไ้ขเพิ่มเติมซึง่มีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้ในกรณีดงันี ้
(ก) การลดมลูคา่ขัน้ต ่าในการซือ้หน่วยลงทนุ 
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
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(ค) การเพิ่มจ านวนผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 
(ง) การเพิ่มความถ่ีของการส่งค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนยัส าคญั 
(จ) การลดเวลาส่งค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุล่วงหนา้ก่อนมีการเปิดใหข้ายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(2)  การแกไ้ขเพิ่มเติมที่ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
(3)  การแกไ้ขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอียดอื่นของบคุคลใหถ้กูตอ้ง 
(4)  การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน ์เม่ือไดร้บัอนญุาตจากส านกังานแลว้ 
(5)  การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายของกองทนุรวมเปิด ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไว ้
 
19.4 ในกรณีที่การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการไดก้ระท าตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ซึ่งด าเนินการ
โดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทัง้แจง้ไปยงัผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายทราบโดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ทัง้นี ้
ภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ไดมี้มติแกไ้ข เวน้แตก่ฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนดเป็นอย่างอื่น 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคบัของมติดังกล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้
ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้น
มาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 
20. ข้อก าหนดอ่ืนๆ :  
20.1 ผูถื้อหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บรษิัทจดัการ
กองทุนรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน
ชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 
20.2 บริษัทจัดการอาจรบัผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผูใ้หบ้ริการ อันเน่ืองมาจากการใชบ้ริการของ
บคุคลดงักล่าวในการจดัการกองทนุได ้แตต่อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 
(1) ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่มีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ  
(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจัดการใชบ้ริการของบุคคลนั้นบ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อใหก้องทุนไดร้บั
ประโยชนจ์ากบคุคลดงักล่าว (churning)  
ในการจดัสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทุนที่อยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทตอ้งกระท าดว้ย
ความเป็นธรรมและค านงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อาจมีไวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย  
 
20.3 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั  
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่ เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใชว้ันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดใหส้ถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สญัชาติอเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีของบุคคลที่
อยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมรกินั ผูซ้ึ่งมีถ่ินที่อยู่ถาวร
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ในสหรฐัอเมริกา และผูซ้ึ่งมีถ่ินที่อยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้ับ FFI นั้น นอกจากนีย้ังปรากฎดว้ยว่าใน
ปัจจุบันมีรฐับาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้ก าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คลา้ยคลึงกับ 
FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้ง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและ
บุคคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี่ FATCA ก าหนด หนา้ที่ในการตรวจสอบขอ้มูลลกูคา้เพื่อหาความสมัพันธข์องลกูคา้กับ
ประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหนา้ที่ในการก าหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยืนยันตนตามหลกัเกณฑข์อง 
FATCA เป็นตน้  

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบที่ส  าคญัในสองกรณี คือ  
(1) ตอ้งถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชนห์รือเงินจากการขายทรพัยส์ินทาง
การเงินในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่วนัที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทนุ
ทางออ้มในทรพัยส์ินทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงิน
อื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริ่มตน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงินของประเทศ
สหรฐัอเมริกาและ FFI ที่เขา้รว่มผกูพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย 
ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหนา้ที่ด  าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บั
กองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เขา้ร่วมผูกพันตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการท า
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ด าเนินการลงทนุต่อไปได ้และ/หรือด าเนินการลงทนุไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไม่สามารถท า
รายการผ่านทางผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอ้ีกตอ่ไป 

เพื่อมิใหบ้รษิัทจดัการและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขา้ผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขอ้ก าหนดของ
กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้งและเพื่อใหบ้รษิัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใตข้อ้ก าหนดและ
หลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งได ้บรษิัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ 
เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน) จึงข อสงวนสิทธิในการ
ด าเนินการดงันี ้ 
(1) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวขอ้งก าหนด) ใหค้ ายินยอมบรษิัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี
ของสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้) ที่มี
อยู่ในบญัชีทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุนัน้กบับรษิัทจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้ง  
(2) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุน าส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูนท์ราบความเก่ียวขอ้งกบั
ประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนัหรือการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ที่ก  าหนดไวใ้นแบบฟอรม์
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเม่ือขอ้มลูที่เคยใหไ้วมี้การเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ 
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รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลูกคา้สถาบัน
การเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว  
(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้ง  

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วย
ลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถื้อ
หน่วยลงทนุดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บรษิัทจดัการแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงที่ไดร้ะบไุวใ้นค าขอ
เปิดบญัชี  
(1) ไม่รบัค าสั่งซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าว  
(2) ระงบัหรอืหยดุใหบ้รกิาร และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าว  
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายไดเ้งินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช  าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุ
รายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่ เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย  
(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการปอ้งกนัหรือลดผลกระทบ หรอืท าใหก้องทนุหรอืผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้ 
หากมีการด าเนินการที่สอดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้  
การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวขอ้งอนัจะท าใหก้องทนุอาจตอ้งถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ่งในทางปฏิบตัิบรษิัท
จัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่บรษิัทจดัการไดส้งวนสิทธิไวข้า้งตน้ 
บริษัทจดัการ(รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มูลของผูถื้อ
หน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุ  
 
20.4 บริษัทจดัการมีวตัถุประสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท์ี่จะไม่เสนอ
ขายหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรอืเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมืองสหรฐัอเมริกา รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทาง
ของประเทศสหรฐัอเมริกาหรือผูท้ี่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกอง
ทรพัยส์ินของบุคคลดงักล่าวและบริษัท หรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหมี้ขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมรกิา บรษิัทจดัการจึงขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรอืระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรอืการโอนหน่วยลงทนุ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทนุที่
เป็นบคุคลอเมรกินั (US person) ดงัที่กล่าวมาขา้งตน้ เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก  
 
20.5 การระบภุมูิล  าเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรพัยส์  าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายที่ไม่มีภมูิล  าเนาในประเทศไทย (ถา้มี) 
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่มีภูมิล  าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอา้งอิงที่อยู่
ของบรษิัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล  าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีที่ตอ้งมีการวางทรพัย ์
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21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามทีป่ระกาศก าหนด กรณีบริษัทจัดการเป็น 
บลจ. ทีไ่ม่มีการจัดการกองอสังหาริมทรัพย ์และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน :  
ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทนุไดต้ามที่ประกาศก าหนด บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามกรณีตา่งๆ ดงันี ้
1. กรณีไม่สามารถด ารงเงินกองทนุเพื่อรองรบัความรบัผิดจากการปฏิบตัิงานได ้
(1)  ไม่ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้รายใหม่ 
(2)  ไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่ยงัมิไดมี้การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
2. กรณีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรบัความต่อเน่ืองของธุรกิจหรือเงินกองทุนขั้นตน้ หรือไม่สามารถกลับมาด ารง
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรบัความรบัผิดจากการปฏิบัติงานงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนหรือแนวทาง หรือ
ระยะเวลาที่ไดร้บัการผ่อนผนั 
(1) ระงบัการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลบัมาด ารงเงินกองทนุไดแ้ละไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต.ใหส้ามารถกลบัมา
ประกอบธุรกิจไดต้ามปกติ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ามปกติ 
(2)  ไม่ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้รายใหม่ รวมทัง้ไม่เสนอขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมผ่านทกุช่องทางการซือ้ขาย 
(3)  เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ รูห้รือควรรูว้่าไม่สามารถด ารง
เงินกองทนุได ้ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการอาจขอใหส้  านกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการ
คดัเลือกบริษัทจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคัญและตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ
จากผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมก่อน และในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ ยนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการราย
เดิมจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว โดยบรษิัทจดัการรายเดิมจะท าหนา้ที่บรหิารจดัการกองทนุรวม ต่อไปเพื่อรกัษาสิทธิ
และประโยชนเ์พื่อไม่ใหก้องทุนเสียหาย ทั้งนี ้ในช่วงที่มีการด าเนนการเพื่อเปลี่ยนใหบ้ริษัทจัดการรายใหม่เขา้บริหารแทน 
บรษิัทจดัการรายเดิมอาจจะไม่ขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดส้งูสดุไม่เกิน 3 วนัท าการ 
อนึ่ง ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุน
รวมสามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดโ้ดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัที่บรษิัท
จดัการกองทนุรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกองทนุรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
(interval fund) ซึ่งมิไดมี้ช่วงเวลารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลา 30 วนัดงักล่าว ใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นนัน้
รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมส าหรบัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนในครัง้
ถดัไป ทัง้นี ้เฉพาะการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งของผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นครัง้แรกเท่านัน้ 
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
บรษิัทจดัการกองทนุรวมมีหนา้ที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุรวม ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการ
กองทนุรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่ง
กฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งดงักล่าว 
หากบรษิัทจดัการกองทนุรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งนัน้ ใหถื้อวา่บรษิัทจดัการกองทนุ
รวมไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผูดู้แล
ผลประโยชนมี์อ านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี ้การลงนามในขอ้ผกูพนั
ของผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บัการแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถื้อวา่ผกูพนัผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
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การที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการกองทุน
รวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวยอมรบัที่จะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมและ
ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทนุและบรษิัทจดัการกองทนุรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวม  

 

 



กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์5  1 

 

 

 

 

 

ข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 
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กบั 

 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน แอสเซท พลสั จ ากดั 
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1. บริษัทจัดการ : 
ช่ือ : บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุแอสเซท พลสั จ ากดั  
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์เลขที่ 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท ์0-2672 1000 โทรสาร 0-2286 4480-1  
ที่อยู่ (ภาษาองักฤษ) : 17 Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 
Tel. 0-2672-1000 Fax 0-2286-4473 
 
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
สิทธิของบรษิัทจดัการ  
1. รบัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ คา่ธรรมเนียมในการจดัการกองทนุ และ
คา่ธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย และหรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราที่ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ “คา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ้่ายที่เรยีกเก็บ
จาก ผูส้ั่งซือ้ หรือผูถื้อหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
2. สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้หรอืสั่งซือ้หรือสั่งขายหรอืหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้น
โครงการ  
3. สงวนสิทธิที่จะเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นโครงการ  
4. สงวนสิทธิที่จะรบัช าระหนีเ้พื่อกองทนุดว้ยทรพัยส์ินอื่นที่ไม่ใช่หลกัประกนัแทนการช าระหนีด้ว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหนีท้ี่
ระบไุวใ้นโครงการ  
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. แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิ่มจ านวนเงินทุนและการแกไ้ขเพิ่มเติมจ านวนและมลูค่า
หน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดใหแ้ก่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัที่ไดแ้กไ้ข
เพิ่มเติมนัน้  
5. เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรอืวิธีการจดัการกองทนุภายใตห้วัขอ้ “วิธีการแกไ้ขโครงการจดัการ
กองทนุหรอืแกไ้ขวิธีการจดัการ”  
6. จัดท าหนังสือชี ้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันสิ ้นปีบัญชีและส่งให้แก่ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 60 วนันบัแต่วนัสิน้บญัชีนัน้ ยกเวน้กองทนุรวมเปิดที่มีการขายหน่วยลงทนุเพียงครัง้เดียวและรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งลว่งหนา้ซึง่ระบเุวลาไวแ้น่นอน (auto redemption) ไม่ตอ้งจดัท าหนงัสือชีช้วนใหม่ทกุรอบปีบญัชี  
7. ประกาศขอ้มลู รายละเอียด การด าเนินงานตา่ง ๆ ที่เก่ียวกบักองทนุตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด  
8. ด าเนินการเลิกกองทนุตามหวัขอ้ “การเลิกโครงการ”  
9. จดัใหมี้การช าระบญัชีตามหวัขอ้ “การช าระบญัชีของกองทนุรวมและวิธีการคืนเงินเฉลี่ยใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงการ”  
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การบรหิารกองทนุ  
1. จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ ได้รับอนุมัติ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพิ่มเติม  
2. น าเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินหรอืหาดอกผลโดยวิธีอื่นและซือ้ ขาย ซือ้ลด ขายลด ไถ่ถอน จ าหน่าย 
สั่งโอน รบัโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลกัทรพัย ์หรือฝาก ถอนทรพัยส์ินที่ลงทนุไวน้ัน้ โดยลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมาย วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของโครงการ ทัง้นี ้โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นหลกั  
3. จดัใหมี้การฝากทรพัยส์ินของกองทนุไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์ 
4. สั่งผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้่งมอบ รบัมอบ แปลงสภาพ จ าหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนช าระและรบัช าระราคาคา่หลกัทรพัย ์ 
5. จัดให้มีการรบัจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจัดการกองทุนตามที่ก าหนดไวใ้นหัวขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้ หรือผูถื้อ
หน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
6. เบิกจ่ายเงินของกองทนุส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของกองทนุภายใตห้วัขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเก็บ
จากผูส้ั่งซือ้ หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
7. เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทนุถือหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นอยู่เท่าที่จ  าเป็นเพื่อรกัษาประโยชน์
ของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
8. ดแูล ติดตาม รกัษาสิทธิของกองทนุ ด าเนินการใหมี้การฟ้องรอ้งบงัคบัคดี หรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย 
ทัง้นี ้เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วย  
9. ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชนใ์นการด าเนินการตามขอ้ “การรบัช าระหนีเ้พื่อกองทนุรวมดว้ยทรพัยส์ินอื่น”  
 
การจดัท าบญัชีและการรายงาน  
1. จดัท าบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น  
2. จดัท ารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
3. จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทนุเป็นรายวนัและจดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์
ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
4. ค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่ก าหนดในหัวขอ้ 
“วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ”  
5. จดัท าและจดัส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  
 
การขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและงานทะเบียนหน่วยลงทนุ  
1. จดัใหมี้ใบจองซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรือใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ่งมีลกัษณะเป็นไปตามที่กฎหมาย 
ก.ล.ต. ก าหนด  
2. ขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามวิธีที่ระบใุนโครงการและหนงัสือชีช้วน  
3. จดัสรรหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ “การจดัสรรหน่วยลงทุน. ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน” และ “ การจดัสรรเงิน
ใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ “  



กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์5  3 

4. ด าเนินการจัดสรรจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรับซือ้คืนจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนตามหัวข้อ “การเลื่อน
ก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ” หรอื “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรือ
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ” หรอื “การช าระคา่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นแทนเงิน”  
5. ด าเนินการยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนซึง่ไดร้บัการจดัสรรเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแลว้ในวนัท 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 าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ” หรอื “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ”  
 
การแตง่ตัง้บคุคลอื่น  
1. จดัใหมี้ผูดู้แลผลประโยชนซ์ึ่งมีคุณสมบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนและแต่งตัง้
ผูด้แูลผลประโยชนอ์ื่นตามเง่ือนไขการเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้โดยไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
2. แตง่ตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
3. แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วาม
เห็นชอบผูส้อบบญัชี  
4. แตง่ตัง้หรอืด าเนินการเป็นนายทะเบียนเองตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร  
5. แตง่ตัง้ผูช้  าระบญัชีของกองทนุเม่ือยตุิหรอืเลิกกองทนุ  
6. แตง่ตัง้หรอืถอดถอนที่ปรกึษา  
 
การปฏิบตัิงานหรอืการด าเนินการอื่น ๆ ตามสิทธิและหนา้ที่อื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด  
1. กระท านิติกรรมหรือสญัญาใด ๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บรษิัทจดัการมีอ านาจกระท าไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย  
2. ปฏิบตัิการอื่น ๆ เพื่อใหบ้รรลซุึ่งวตัถปุระสงคข์องกองทนุ และรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขต 
หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของบรษิัทจดัการ ทัง้นี ้จะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  
3. ปฏิบตัิตามสิทธิและหนา้ที่อื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี ้ ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในขอ้
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแยง้กับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่ งนั้น ใหถื้อว่าบริษัทจัดการกองทุนไดป้ฏิบัติให้
เป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทนุรวมแลว้  
 
เง่ือนไขการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ :  
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิัทจดัการกองทนุรวมตอ้งด าเนินการตามที่จ  าเป็นเพื่อใหบ้รษิัทจดัการกองทนุ
รวมรายใหม่เขา้ท าหนา้ที่ตอ่ไปได ้ซึง่รวมถึงการสง่มอบเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ใหแ้ก่บรษิัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่  
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์:  
ช่ือ : กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน), ธ.  
ที่อยู่ : ฝ่ายบรกิารธุรกิจหลกัทรพัย ์(ธล.) ชัน้ 19  
ส านกังานเลขที่ 1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ  
แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศพัท ์0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7  
 
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
1. ไดค้า่ตอบแทนจากกองทนุส าหรบัการท าหนา้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชนต์ามสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน  ์ 
2. บอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว  
 
หนา้ที่ของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
1. ดแูลใหบ้ริษัทจดัการปฏิบตัิตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ระบุไวใ้นโครงการ ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกับ
บริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพิ่มเติม โดยเครง่ครดั  
2. ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนม์ิไดเ้ป็นสมาชิกศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นตา่งประเทศ ที่บรษิัทจดัการประสงคจ์ะลงทนุใน หรอืมี
ไวซ้ึ่งหลักทรพัยน์ั้น บริษัทจัดการยินยอมใหผู้ดู้แลผลประโยชนจ์ะท าสัญญาแต่งตัง้ผูร้บัฝากทรพัยส์ินในต่างประเทศ  ซึ่งมี
หลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เป็นตวัแทนในการท าหนา้ที่ฝากหลกัทรพัย ์เพื่อรบัฝากทรพัยส์ิน
ของกองทนุรวม (ถา้มี) โดยผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งแจง้การแต่งตัง้ตวัแทนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบก่อนที่จะน าทรพัยส์ิน
ของกองทนุไปเก็บรกัษาไวท้ี่ตวัแทนนัน้ดว้ย 
3. รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ของกองทุนที่บริษัทจัดการไดค้ านวณไวแ้ลว้
ตามที่ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ 
และราคาหน่วยลงทนุ” เม่ือเห็นวา่ถกูตอ้งแลว้ 
4. รบัรองความถูกตอ้งในการแจง้แกไ้ขเพิ่มเติมจ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน ณ วนัท า
การสดุทา้ยของแตล่ะเดือนตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทกุเดือนภายในวนัท าการที่เจ็ดของเดือนถดัไป  
5. จ่ายเงินเป็นยอดรวมเพื่อคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุตามค าสั่งของผูช้  าระบญัชี 
6. โอนเงินคา่ขายหน่วยลงทนุจากบรษิัทจดัการเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกองทนุ ตามค าสั่งของบรษิัทจดัการ 
7. แจง้ใหบ้รษิัทจดัการทราบหากบรษิัทจดัการมิไดป้ฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้บงัคบัอื่นใดที่ออกตาม
กฎหมาย ก.ล.ต. 
8. ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่ของตน หรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจาก
บรษิัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรอืเม่ือไดร้บัค าสั่งจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
9. ใหค้วามเห็นชอบในกรณีที่บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามหัวขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การรบัช าระ
หนีเ้พื่อกองทนุดว้ยทรพัยส์ินอื่น”  
10. รบัรองผลการนบัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ ตามที่ได้รบัเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติจากบรษิัทจดัการ 
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีมติเสียงขา้งมากเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของโครงการ ใหแ้กไ้ข
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เพิ่มเติมโครงการ และปรากฎวา่มติของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่เกินรอ้ยละ 60 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด
ของโครงการ  
11. รบัฝากทรพัยส์ินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนและดูแลตรวจสอบใหผู้ช้  าระบัญชีปฏิบตัิตามมาตรา 130 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 และในพระราชบัญญัติฉบับแก้ไข ในกรณีที่ผูช้  าระบัญชี
กระท าการหรืองดเวน้กระท าการตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนให้ผูดู้แลผลประโยชน์รายงานให้
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดโ้ดยไม่ชกัชา้  
12. ด าเนินการรบัหรอืจ่ายเงินจากบญัชีของกองทนุ ตามค าสั่งเป็นลายลกัษณอ์กัษรของบรษิัทจดัการ 
13. ผูดู้แลผลประโยชนจ์ะตอ้งอนุญาตใหบ้ริษัทจัดการ หรือผูส้อบบัญชีของกองทุนท าการตรวจสอบบญัชีหลกัทรพัย ์บญัชี
กองทนุ และเอกสารหลกัฐานอื่นของกองทนุไดภ้ายในเวลาท าการปกติของผูด้แูลผลประโยชน์ โดยบรษิัทจดัการจะบอกกล่าว
ใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 1 วนัท าการ 
14. ในกรณีที่ผูส้อบบัญชีของกองทุน หรือผูส้อบบัญชีของผู้ดูแลผลประโยชน ์หรือผูส้อบบัญชีอิสระ หรือผูช้  าระบัญชีของ
กองทุน หรือหน่วยงานผูมี้อ  านาจควบคุมผูดู้แลผลประโยชนข์อค าชีแ้จง ไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ ก็ตามเก่ียวกับ
การกระท าการใด ๆ ที่ มีผลกระทบต่อบัญชีหลักทรพัย์ หรือบัญชีของกองทุน หรือเรื่องอื่นใดเก่ียวกั บกองทุน ผู้ดูแลผล 
ประโยชนต์อ้งแจง้ใหบ้รษิัทจดัการทราบโดยทนัทีและจะตอ้งท ารายงานเก่ียวกบัค าขอดงักล่าวพรอ้มรายงานขัน้ตอนการปฏิบตัิ
ที่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดก้ระท าไปแลว้ หรอืที่จะกระท าตอ่ไปใหบ้รษิัทจดัการทราบโดยไม่ชกัชา้  
15. หนา้ที่อื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
 
หนา้ที่ในการรบัฝากและเก็บรกัษาทรพัยส์ิน  
1. รับฝาก ดูแล เก็บรกัษา และบันทึกทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแล
ผลประโยชน ์และทรพัยส์ินของบุคคลอื่นใดที่ผูดู้แลผลประโยชนด์ูแลรกัษาอยู่จนกว่าจะเลิกกองทุน หรือสิน้สดุการท าหนา้ที่
ผูด้แูลผลประโยชนต์ามสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ดแูลใหก้ารเบิกจ่ายทรพัยส์ินของกองทุนเป็นไปตามที่ระบไุว้
ในโครงการและในหนงัสือชีช้วนของกองทุน โดยตอ้งเก็บรกัษาหรือฝากไวอ้ย่างปลอดภยัที่ผูดู้แลผลประโยชน ์บริษัทศูนยร์บั
ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือธนาคารแห่งประเทศและ/หรือผูร้บัฝากทรพัยส์ินในต่างประเทศ (ถา้มี)  เวน้แต่ จะ
ไดร้บัอนญุาตหรอืตกลงเป็นอย่างอื่น และหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรกัษาทรพัยส์ิน ตอ้งแจง้ใหบ้รษิัทจดัการทราบทนัที  
2. ดแูล ทวงถาม ติดตามทรพัยส์ินหรือรกัษาสิทธิในทรพัยส์ินของกองทุน เพื่อผลประโยชนใ์นการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ การรบัเงิน
ปันผล การรบัดอกเบีย้และหรอืหน่วยลงทนุและสิทธิประโยชนอ์ื่นใดที่กองทนุพงึจะไดร้บั รวมทัง้ด าเนินการรบัหรือจ่ายเงินตาม
สิทธิ นัน้ ๆ ตามค าสั่งของบรษิัทจดัการ รวมทัง้แจง้ใหบ้รษิัทจดัการทราบในกรณีที่มีความจ าเป็นที่ตอ้งป้องกนัการเสียสิทธิที่มี
อยู่หรอืเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ  
 
หนา้ที่เก่ียวกบัการด าเนินการเก่ียวกบัหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินที่กองทนุลงทนุ  
1. ส่งมอบ รบัมอบ สั่งซือ้ตามสิทธิ จ าหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ิน ตลอดจนช าระและรบัช าระราคา
หลกัทรพัย ์ตามค าสั่งของบริษัทจดัการ โดยตรวจสอบความสมบูรณ ์ความถกูตอ้งครบถว้นของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์ิ นก่อน
ด าเนินการ  
2.จดัท ารายงานดงัตอ่ไปนี ้เป็นลายลกัษณอ์กัษร หรอืสง่ทางสื่ออิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นใดที่ไดต้กลงรว่มกนั ส่งใหบ้รษิัทจดัการ  
ก. รายงานการรบัและการจ่ายเงินของกองทนุเป็นรายวนั  
ข. รายงานรายละเอียดการรบัจ่ายทรพัยส์ินของกองทนุที่รบัฝากไว ้
ค. จดัท าบญัชีและรบัรองความถกูตอ้งของทรพัยส์ินของกองทนุรวมที่รบัฝากไว ้ 
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ง. รายงานเก่ียวกบัเงินลงทนุของกองทนุแยกตามประเภทของหลกัทรพัย ์และตามสถานภาพของหลกัทรพัยพ์รอ้มทัง้  
ค านวณดอกเบีย้คา้งรบั (ถา้มี) เป็นรายวนั  
จ. รายงานเจา้หนีซ้ือ้หลกัทรพัยแ์ละลกูหนีค้า่ขายหลกัทรพัยเ์ป็นรายวนั  
ฉ. รายงานอื่น ๆ ที่เก่ียวกบับญัชีหลกัทรพัยแ์ละบญัชีเงินฝากของกองทนุ ตามที่ตกลงรว่มกนั  
3. รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อกองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี ้ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุารณด์งักล่าว  
 
ความรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะรบัผิดชอบต่อความเสียหายในการรบัฝากทรพัยส์ิน ซึ่งพิสจูนไ์ดช้ดัเจนว่าเกิดขึน้จากการกระท า หรืองด
เวน้กระท าการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ของผูดู้แลผลประโยชน ์พนกังาน ลกูจา้ง บริวาร หรือบุคคลใดที่ท  างานใหแ้ก่
ผูด้แูลผลประโยชน ์
 
ผูดู้แลผลประโยชนมี์อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวม
และตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนา้ที่ดแูลรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 
และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด  าเนินการตามที่จ  าเป็นเพื่อให้ผู้ดูแล
ผลประโยชนร์ายใหม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปได ้ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนงัสือเพื่อรบัรอง
ความถกูตอ้งและครบถว้นของสิ่งที่ส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
 
ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชนก์ระท าการ งดเวน้กระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหนา้ที่ ในการดูแลรกัษาประโยชนข์องผูถื้อ
หน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใชส้ิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูด้แูลผลประโยชนเ์พื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้
 
ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักับผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถื้อหน่วยลงทนุ ไม่ว่าการกระท านัน้
จะเป็นไปเพื่อประโยชนข์องผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรอืประโยชนข์องผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหนา้ที่เป็น
ผูดู้แลผลประโยชน ์หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 
 
ในกรณีที่การด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ใหผู้ดู้แล
ผลประโยชนมี์อ านาจด าเนินการตามที่จ  าเป็นเพื่อขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุได ้ 
เง่ือนไขการเปลี่ยนผูด้แูลผลประโยชน ์:  
บรษิัทจดัการจะเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้โดยไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน  
(1) เม่ือบรษิัทจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชนมี์ความประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบอกกลา่วใหอ้ีก
ฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั หรอืตามก าหนดเวลาที่ทัง้สองฝ่ายไดต้กลงรว่มกนั 
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(2) ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชนไ์ม่ปฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไว ้ผูดู้แลผลประโยชนห์รือ
บรษิัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร
ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาด
หลักทรพัยห์รือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด และ
บรษิัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชนท์ัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญาใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายหรือ
ประกาศดังกล่าว ทั้งนีเ้น่ืองจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแล
ผลประโยชนไ์ม่ประสงค ์จะรบัหนา้ที่ดงักล่าว ผูด้แูลผลประโยชนมี์สิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้โดยบอก
กล่าวใหบ้รษิัทจดัการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั  
(4) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงขา้งมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่
ขายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการเรียกรอ้งใหมี้การเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(5) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนน์ าขอ้มลูต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทนุหรือขอ้มลูอื่นที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุไปเปิดเผย 
หรือใชใ้นทางที่ก่อหรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทนุหรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูด้แูลผลประโยชนเ์อง บริษัทจดัการ
สามารถบอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ทัง้นี ้การบอกเลิกสญัญาจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร
ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั  
(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวม บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหผู้้ดแูลผลประโยชนจ์ดัการแกไ้ขใหถ้กูต้องภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัที่บรษิัทจดัการตรวจพบเองหรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  เวน้แต่ส  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น และบริษัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 3 วนัท าการ นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ไดแ้กไ้ขเสร็จสิน้ หากผูด้แูลผลประโยชนม์ิไดมี้การแกไ้ข  ใหถ้กูตอ้งภายใน
เวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดู้แลผลประโยชนต์่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั 
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ครบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข เม่ือไดร้บัอนญุาตแลว้บรษิัทจดัการจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ื่นแทนโดยพลนั 
 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวมหรอืผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ให้
กระท าได ้หากเป็นกรณีที่มีนยัส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจบอกเลิกสญัญา
แตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 
 
สถานที่เก็บรกัษาทรพัยส์ินกองทนุรวม :  
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ฝ่ายบรกิารธุรกิจหลกัทรพัย ์(ธล.) ชัน้ 19  
ส านกังานเลขที่ 1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ  
แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศพัท ์0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7  
และ/หรอืที่บรษิัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั  
และ/หรอืที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์ินในตา่งประเทศที่อาจแตง่ตัง้เพิ่มเติมในอนาคต 
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3. ผู้สอบบัญชี :  
ช่ือ : นาง สวุิมล 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 : นางสาว สมจินตนา 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 
 
หรอืบคุคลอื่นที่ไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหส้  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  
ช่ือ : แอสเซท พลสั จ ากดั, บลจ.  
ที่อยู่ : ชัน้ 17 อาคารสาทรซิตีท้าวเวอร ์ 
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต ้เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์0 2672 1000 โทรสาร 0 2286 4473 
 
หรือบุคคลอื่นที่ไดร้บัอนุญาตใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลักทรพัยจ์ากคณะ กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจง้ให้
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย :  
ช่ือ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  
ช่ือ : บรษิัท หลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 
ที่อยู่ : ชัน้ 3 อาคารสาธรซิตี ้เลขที่ 175 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท ์: 0 2285 1666 โทรสาร : 0 2285 1901  
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ช่ือ : ซิกโก ้จ ากดั (มหาชน) บล.  
ที่อยู่ : 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร ์2 ชัน้ 1,2,5,6 ถนนวิทย ุ
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ10330  
โทรศพัท ์: 0 2627- 3100 โทรสาร : 0 2263- 2064 
 
บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน
ภายหลังโดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีของการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนเพิ่มเติม ผูส้นับสนุนดังกล่าวอาจเป็น
บคุคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รบัซือ้คืนของกองทุน โดยผูส้นบัสนุนที่ไดร้บัการแต่งตัง้จะตอ้งปฏิบตัิงานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกันกับผูส้นบัสนุนที่ปฏิบตัิ
หนา้ที่อยู่ก่อนแลว้  
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
สิทธิของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน  
1. ไดร้บัค่าธรรมเนียมส าหรบัการท าหนา้ที่เป็นผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนตามสญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบั
ซือ้คืน โดยบรษิัทจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
2. บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุ
การขายหรอืรบัซือ้คืน  
 
หนา้ที่และความรบัผิดชอบในการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
1. จัดวางเอกสารเผยแพร่เก่ียวกับกองทุน รวมทัง้ด าเนินการดว้ยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วย
ลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ รวมทัง้ขอ้มลูและเอกสารอนัจ าเป็นตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  
2. แจกจ่ายหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัที่ผูล้งทุนควรทราบพรอ้มใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุน หรือใบค าสั่งซือ้
หน่วยลงทนุ รวมทัง้ใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัหน่วยลงทนุที่จ  าหน่าย หรือเอกสารอื่น 
ๆ ที่เก่ียวกบักองทนุ และแจกจ่ายหนงัสือชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการเม่ือมีผูร้อ้งขอ  
3. รบัใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรอืใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุหรอืเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
4. ตรวจสอบความถกูตอ้งและความครบถว้นของการกรอกใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ เอกสารการจองซือ้ ใบค าสั่งซื ้อ
หน่วยลงทนุ หรอืใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุและเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
5. ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการซือ้หรอืการขายทัง้หมดวา่ถกูตอ้ง เป็นจรงิและครบถว้นตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงการ  
6. ตรวจสอบลายมือช่ือในเอกสารเพื่อการสั่งซือ้ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหต้รงกับตวัอย่าง
ลายมือช่ือที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดใ้หไ้วใ้นการการเปิดบญัชีกองทนุ  
7. รบัช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรอืเงินอื่นใด  
8. คืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรตามที่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ  
9. เก็บรกัษาใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ  
10.ส่งมอบเอกสารหลกัฐานตามก าหนดโดยบรษิัทจดัการ ใหบ้รษิัทจดัการ หรอืนายทะเบียน  
11. ใหค้วามร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจง้หรือติดต่อกับผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือมีความจ าเป็นที่
จะตอ้งแจง้หรอืติดตอ่เก่ียวกบัสิทธิประโยชนข์องผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุ หรอืเม่ือมีเหตจุ าเป็นอื่นใด  
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12. ชีแ้จงขอ้มูลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน หรือผูท้ี่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแกไ้ข เพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุหรือต่อการตดัสินใจในการลงทนุ หรือต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  
13. ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและวิธีการในการโฆษณากองทนุรวมที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบรษิัท
จดัการลงทนุประกาศก าหนด  
14. ท าการอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  
ช่ือ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ม่ได้เป็นผู้ดแูลสภาพคล่อง) :  
ช่ือ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
 
9. ทีป่รึกษา :  
9.1. ที่ปรกึษาการลงทนุ :  
ช่ือ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
หมายเหต ุ(ที่ปรกึษาการลงทนุ) :  
 
9.2.ที่ปรกึษากองทนุ :  
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
หมายเหต ุ(ที่ปรกึษากองทนุ) :  
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมปีระกัน) : ไม่มี 
 

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทนุ (Outsource) :  
ช่ือ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
หมายเหต ุ(ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ) :  
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12. คณะตัวแทนผู้ถอืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
 
13. สิทธิหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ :  
บรษิัทจดัการมีขอ้ผกูพนัที่จะตอ้งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจากผูถื้อหน่วยลงทนุ เมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุน าหน่วยลงทนุมาขายคืน แก่
บรษิัทจดัการ ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถน าหน่วยลงทนุมาขายคืนไดท้กุวนัท าการรบัซือ้คืนตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึง่
ค านวณตามหวัขอ้ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วย  
ลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ” และไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ ยกเวน้ กรณีที่บรษิัทจดัการด าเนินการ ตามที่
ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ”  
 
13.2. สิทธิในการรบัเงินปันผล :  
 
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ :  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดโ้ดยเสรี  
วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ  
(ก) ผูโ้อนและผูร้บัโอนจะตอ้งมาย่ืนค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที่ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหรือส านักงานนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผูร้บัโอนไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิารกองทนุกบับรษิัทจดัการ ผูร้บัโอนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในใบค า
ขอเปิดบญัชีกองทนุและย่ืนตอ่ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทนุพรอ้มค าขอโอนหน่วยลงทนุ  
(ข) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ตอ่การโอน 1 ครัง้ ณ วนัที่ย่ืนค าขอโอนหน่วยลงทนุ  
(ค) หลงัจากที่ไดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุจะสง่มอบใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ากบัภาษีพรอ้มหลกัฐานการรบัค าขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน  
(ง) การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบนัทึกขอ้มลูการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยนัการ
โอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัท าการ นับแต่วนัที่ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทนุไดร้บัค าขอโอนหน่วยลงทนุ  
(จ) การโอนหน่วยลงทนุและค่าธรรมเนียมการโอนอาจด าเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชนแ์ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
เป็นหลกั ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใตเ้ง่ือนไขที่ระบใุนขอ้ “การเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย”  
ทัง้นี ้สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ตอ่เม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทกึขอ้มลูในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
 
13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ :  
1. บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา รวมถึงผูท้ี่มีหนังสือเดินทาง
ประเทศสหรฐัหรือผูท้ี่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของ
บคุคลดงักล่าวและบรษิัท หรอืหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหมี้ขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมรกิา บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทุนที่ เป็นบุคคล
อเมรกินั (US person) ดงัที่กลา่วมาขา้งตน้ เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก  
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13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรอืแกไ้ขวิธีจดัการ :  
ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรอืวิธีจดัการ โดยบรษิัทจดัการจะท าการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
และขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการต่อเม่ือไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนโดยเสียงขา้งมาก  หรือมติพิเศษ
ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนด ทัง้นี ้เป็นไปภายใตห้วัขอ้ “วิธีการแกไ้ขเโครงการจดัการกองทนุหรอืแกไ้ขวิธีการจดัการ” 

ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 
บรษิัทจดัการกองทนุรวมหรอืบรษิัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทนุ (omnibus account) ตอ้ง
ไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนที่เกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แตเ่ป็นกรณี กองทนุรวมที่
มีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วย
ลงทนุดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 
13.6. สิทธิในการไดร้บัเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเม่ือโครงการสิน้สุดลง โดยบริษัทจัดการจะจั ดให้มีผู้ช  าระบัญชีที่ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้  าระบญัชี โดยจะไดด้ าเนินการใหมี้การจ าหน่ายทรพัยส์ินของโครงการ ช าระภาระหนีส้ิน
และแจกจ่ายเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไวใ้นหัวขอ้ “การช าระบญัชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยคืนเงิน
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงการ”  
 
13.7. สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ :  
1. สิทธิในการไดร้บัช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอื่นแทนเงิน  
ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิไดร้บัช าระค่าซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นแทนเงินไดใ้นกรณีที่กองทนุ ไม่สามารถ
ช าระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่ก าหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วย
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นแทนเงิน”  
 
2. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูในบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะแจง้แก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้มูลที่ไดแ้จ้งไวเ้ม่ือเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ตอ้งกรอกใบค าขอ
เปลี่ยนแปลงขอ้มลู และย่ืนใหแ้ก่บรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนเพื่อแกไ้ขขอ้มลูโดยผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งย่ืนเอกสารประกอบ 
(ถา้มี) เพื่อใหน้ายทะเบียนด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูในบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุตอ่ไป โดยผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งรบัทราบและยินยอม
ที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดในใบค าขอเปลี่ยนแปลงขอ้มลู  
 
3. สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทนุ  
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย ทัง้นี ้นายทะเบียนจะรบัจดทะเบียนการจ าน า
ใหแ้ก่ผูร้บัจ าน าที่เป็นสถาบนัการเงินเท่านัน้ 
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13.8. อื่นๆ :  
ผูถื้อหน่วยลงทนุมีความรบัผิดจ ากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทนุที่ยงัสง่ใชแ้ก่บรษิัทจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 
การที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใดๆ ใหถื้อว่าผู้
ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวยอมรบัที่จะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัซึ่งลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บัการแต่งตัง้จาก
บรษิัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงินทนุไดไ้ม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผูถื้อหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  
- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- ใบหน่วยลงทนุ 
 
14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ :  
14.2.1. เม่ือบริษัทจัดการไดร้บัใบค าขอเปิดบัญชี และใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนพรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบ
ตามที่ก าหนดแลว้ บริษัทจดัการจะส่งมอบส าเนาใบค าขอเปิดบญัชี และหรือส าเนาใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วย
ลงทนุหรอืผูถื้อหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานในการเปิดบญัชี และการซือ้หน่วยลงทนุ  
 
14.2.2. บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุบนัทึกรายละเอียดของผูเ้ปิดบญัชีในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ
ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชี  
 
14.2.3. นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซือ้หรือผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุต่อเม่ือบรษิัทจดัการไดร้บัช าระ
ค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ และผูจ้องซือ้หรือผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบรอ้ยแลว้ 
และในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนจะบนัทึกการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ต่อเม่ือนายทะเบียนได้
ท าการจดัสรรเงินคา่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแลว้  
 
14.2.4. บรษิัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุหรือผูล้งทนุทกุครัง้ที่  มีการ
ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน  ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขาย ครัง้แรก 
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการส่งมอบหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนัท าการ 
นบัตัง้แต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และในกรณีที่บรษิัทจดัการขาย หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุภายหลงั
ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก บรษิัทจดัการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท าการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
14.2.5 บริษัทจดัการจะออกและจดัส่งใบยืนยนัการถือหน่วยลงทนุ อย่างนอ้ยทกุรอบระยะเวลา 6 เดือน ณ วนัท าการสดุทา้ย
ของเดือนมิถุนายนและธันวาคม ใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย ภายใน 15 วนันับจากวันดังกล่าว เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
ตรวจสอบความถกูตอ้งของจ านวนหน่วยลงทนุและมลูค่าหน่วยลงทนุที่ไดท้  าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  
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14.2.6. บรษิัทจดัการจะถือว่าขอ้มลูในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้งที่สุด ดงันัน้ หากปรากฏขอ้ผิดพลาด ใด ๆ 
ในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรอืรายงานการถือหน่วยลงทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งท าการทกัทว้งขอ้ผิดพลาดภายใน 7 
วนัท าการนบัตัง้แตว่นัที่ไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บรษิัทจดัการจะถือวา่ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้ง  
 
14.2.7 บรษิัทจดัการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทนุ ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุรอ้งขอใหบ้รษิัท
จดัการออกใบหน่วยลงทนุ เพื่อน าไปใชเ้ป็นหลกัประกนัในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่น ๆ  ทัง้นี ้ในการ
ออกใบหน่วยลงทนุทกุกรณีจะกระท าเม่ือบรษิัทจดัการเห็นสมควรเท่านัน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 
1. ผูถื้อหน่วยลงทนุกรอกใบค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรบัไดจ้ากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
2. ย่ืนใบค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ พรอ้มช าระคา่ธรรมเนียมมนการออกใบหน่วยลงทนุแก่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
3. นายทะเบียนโดยไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนตามจ านวน
หน่วยลงทุนที่ผูถื้อหน่วยลงทุนกรอกในใบค าขอส าหรบักรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนกรอกจ านวนหน่วยลงทุนในใบค าขอมากกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บ ริษัทจัดการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุน
ประสงคจ์ะใหอ้อกใบหน่วยลงทนุส าหรบัหน่วยลงทนุจ านวนเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
4. ใบหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการออกใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุจะมีขอ้ความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ซึ่งจะระบุ
ช่ือผูถื้อหน่วยลงทนุ และมีลายมือช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทจดัการและประทบัตราส าคญั หรือลายมือช่ือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ หรอืใชเ้ครื่องจกัรประทบั หรอืโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.จะอนญุาตใหท้ าไดจ้งึจะถือวา่ ใบหน่วย
ลงทนุถกูตอ้งและมีผลสมบรูณต์ามกฎหมาย 

บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสามารถใช้
อา้งอิงตอ่บรษิัทจดัการกองทนุรวมและบคุคลอื่นได ้

ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการกองทนุรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 
16. วิธีการช าระเงนิหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
หากมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมจะไม่สามารถ
ช าระหนีไ้ด ้บรษิัทจดัการจะรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทนุรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที่ผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้าม
สิทธิเรยีกรอ้งผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้ 
 
16.1 กรณีที่บรษิัทจดัการไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รอืสิทธิเรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 
16.1.1 เม่ือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการไดบ้ันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย์เป็นผูมี้สิทธิในเงินไดสุ้ทธิจาก
ทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนี ้ 
16.1.2 เม่ือไดร้บัทรพัยส์ินมาจากการรบัช าระหนี ้บรษิัทจดัการจะไม่น าทรพัยส์ินดงักล่าวและเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินที่ไดจ้าก
การรบัช าระหนี ้มารวมค านวณมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม และจะจ าหน่ายทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีใ้นโอกาส
แรกที่สามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินได้
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สทุธิจากทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีต้กลงรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินดงักล่าวแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่
สมาคมบรษิัทจดัการลงทนุก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในระหว่างที่บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชนจ์าก
ทรพัยส์ินนัน้ได ้และในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรัพยส์ิน บรษิัทจดัการจะจ่ายจากเงินส ารองรายไดห้รือผลประโยชนท์ี่
ไดจ้ากการบรหิารทรพัยส์ินนัน้  
16.1.3 เม่ือมีเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉลี่ยเงินไดส้ทุธิ
จากทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินไดส้ทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่
มีเงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้รายละเอียดเก่ียวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการ
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่บรษิัทจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน เวน้แต่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงิน
คืนเป็นอย่างอื่น  
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษิัทจดัการมีเหตผุลแสดงใหเ้ห็นวา่ เงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบั
ช าระหนีไ้ม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการอาจน าเงินไดส้ทุธิดงักล่าวไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายก็ได ้ทัง้นี ้หากไดมี้การจ าหน่ายทรพัยส์ินที่ได้
จากการรบัช าระหนีจ้นครบถว้นและปรากฏว่าเงินไดส้ทุธินัน้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บรษิัทจดัการอาจน า
เงินไดส้ทุธิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยส์ินของกองทนุก็ได ้
16.1.4 เม่ือมีการบนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนีต้าม
ตราสารแห่งหนีห้รอืสิทธิเรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงิน บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนโุลม  
 
16.2 กรณีที่บรษิัทจดัการไม่ไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รอืสิทธิเรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 
16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อ
หน่วยลงทนุตามมติพิเศษ หรอืไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์ 
โดยผูด้แูลผลประโยชนไ์ดต้รวจสอบและแสดงความเห็นพรอ้มเหตผุลว่าในขณะนัน้การรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินดงักล่าวเป็น
ประโยชนต์อ่ผูถื้อหน่วยลงทนุมากกวา่การถือหรอืมีไวซ้ึง่ตราสารแห่งหนีห้รอืสิทธิเรียกรอ้งนัน้  
ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุหรือผูดู้แลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับ
ทรพัยส์ินที่กองทนุรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหนี ้มลูค่าของทรพัยส์ิน ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตผุลและความจ าเป็นใน
การรบัช าระหนี ้ 
16.2.2 เม่ือไดร้บัทรพัยส์ินมาจากการรบัช าระหนี ้บรษิัทจดัการจะน าทรพัยส์ินดงักล่าวมารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยส์ินนั้นเพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการที่สามาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการ
กบัทรพัยส์ินดงักล่าวดงันี ้ 
(1) กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการอาจมีไวซ้ึ่งทรพัยส์ินดงักล่าวต่อไปเพื่อ
เป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวมก็ได ้ 
(2) กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจัดการจะจ าหน่ายทรพัยส์ินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที่สามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินดงักล่าว บรษิัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์ินดงักล่าว  
ในกรณีที่มีคา่ใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์ิน บรษิัทจดัการจะจ่ายจากทรพัยส์ินของกองทนุรวม 
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16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้  บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยทกุรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนี้
ตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้เป็นผูมี้สิทธิในเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินอื่นที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการ
ด าเนินการดงักล่าว บรษิัทจดัการไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหนีห้รอืสิทธิเรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 
 
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษิัทจดัการมีเหตผุลแสดงใหเ้ห็นว่าเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบั
ช าระหนีไ้ม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการอาจน าเงินไดส้ทุธิดงักล่าวไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายก็ได ้ทัง้นี ้หากไดมี้การจ าหน่ายทรพัยส์ินที่ได้
จากการรบัช าระหนีจ้นครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงินไดส้ทุธินัน้ไม่คุ้มกบัภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืน บรษิัทจดัการอาจ
น าเงินไดส้ทุธิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมก็ได ้ 
 
การช าระเงินหรือทรพัยส์ินอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ปรากฏชื่อตาม
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เท่านัน้  
 
17. การจัดท าทะเบยีนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  
บรษิัทจดัการกองทนุรวมมีหนา้ที่จดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑท์ี่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
ใหส้นันิษฐานไวก้่อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และการช าระเงินหรอืทรพัยส์ินอื่น รวมทัง้การใหส้ิทธิหรอืการจ ากดัสิทธิใดๆ 
แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืตาม
กฎหมายแลว้ ใหถื้อวา่บรษิัทจดัการกองทนุรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหนา้ที่แลว้ 

บรษิัทจดัการกองทนุรวมหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายตอ่ผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทนุจะท าใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายใหญ่ หรือผูมี้เงินลงทนุสงู ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม เวน้แต่
เป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทนุจะท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ ตามที่ก าหนด ในโครงการจดัการกองทนุรวม 
เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทนุที่บรษิัทจดัการกองทนุรวมขายใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุรวมหุน้
ระยะยาวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ 
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18. ข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทุน :  
ผูถื้อหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บรษิัทจดัการ
กองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นที่เกินดงักล่าว เวน้แตเ่ป็นกรณี กองทนุรวมที่มีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุ
ชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 
19. หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการ
กองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนทัง้ปวงเห็นชอบให้
ด าเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผูถื้อหน่วยลงทนุที่ใหด้  าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดในกฎหมายใหถื้อวา่มตินัน้เสียไป  
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผูกพนัในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนยัส าคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษ
ของผูถื้อหน่วยลงทนุ (มติของผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อ
หน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต ่กรณีที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุ
นอกจากจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขอมติผู้ถือหน่วยลงทนุที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรือที่ก  าหนดไวใ้น
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามที่ก าหนดในประกาศนีแ้ลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนไม่
เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรอืมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติ
พิเศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของ
จ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
 
20. วิธีการแก้ไขเพิม่เตมิข้อผูกพัน :  
การแกไ้ขเพิ่มเติมสว่นใดสว่นหนึ่งของขอ้ผกูพนัที่เป็นไปตามวิธีการที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมีสาระส าคญัที่เป็นไปตามและ
ไม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ี่ออกโดยอาศยัอ านาจของ
กฎหมายดงักล่าว ใหถื้อวา่ขอ้ผกูพนัส่วนที่แกไ้ขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญา 
การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัในเรื่องที่กระทบตอ่สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถื้อหน่วย
ลงทนุ ทัง้นี ้เรื่องที่กระทบตอ่สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ใหร้วมถึง 
(ก) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผลประโยชนต์อบแทนและการคืนเงินทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(ข) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น  
(ง) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมี
ประกนั และขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน์ 
(จ) เรื่องที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นวา่กระทบตอ่สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 
การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ใหมี้ผลผกูพนัเม่ือไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไม่ตอ้ง
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ไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(ก) เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัใหมี้สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทนุรวมที่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยไดร้บัมติโดย
เสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทนุ หรอืไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน แลว้แต่กรณี หรือ 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงความเห็นวา่การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบตอ่
สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 
การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัไม่วา่กรณีใดตอ้งกระท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือโดยบคุคลผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทจดัการ
กองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิัท (ถา้มี)  
บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะจดัใหมี้ขอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ที่ท  าการและเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการกองทนุรวมเพื่อใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตผุลและความจ าเป็นใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ
พรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทนุรวม  
 
21. การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
21.1. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทนุ :  
22.1.1 หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมีมลูค่าหน่วยลงทนุหรอืมีผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้ 
(1) จ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุลดลงเหลือนอ้ยกว่า 35 ราย ในวนัท าการใด  
(2) มลูค่าหน่วยลงทนุที่ขายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือนอ้ยกว่า 50 ลา้นบาทใน
วนัท าการใดและบรษิัทจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทนุเปิดนัน้  
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรือมียอด
รวมการขายคืนในช่วงระยะเวลาหา้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจ านวนเกินกว่าสองในสามของจ านวน
หน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
ความใน (3) มิใหน้ ามาบังคับใชก้ับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิก
กองทุนจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เน่ืองจากกองทุนยงัคงมีทรพัยส์ินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพ
คล่องอย่างเพียงพอ และผูถื้อหน่วยที่เหลืออยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคืนนัน้ 
(4) บริษัทจัดการจะด าเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดไวใ้นข้อ 22.2 เม่ือปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการ
พิจารณาแลว้มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) และการเลิกกองทุนจะเป็น
ประโยชนต์อ่ผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม 
 
22.1.2 เม่ือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้
กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรอืไม่ปฏิบตัิตามหนา้ที่ของตน  
 
22.1.3 เม่ือไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่าย
ไดเ้เลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ มติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วย
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ลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้
ถือหน่วยลงทนุซึง่สง่หนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
22.1.4 ส านกังานจะเพิกถอนการอนมุตัิใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทนุรวม ในกรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัว่าอาจมีการจดัตัง้กองทนุ
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็น
เครื่องมือในการบรหิารจดัการทรพัยส์ินหรือธุรกิจของบคุคลหรอืกลุ่มบคุคลใด และส านกังานไดด้ าเนินการแจง้ใหบ้รษิัทจดัการ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งท าการชีแ้จง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชีแ้จง หรือชีแ้จง
แลว้แต่ไม่อาจพิสูจนห์รือท าใหเ้ช่ือไดว้่าการจัดตัง้กองทุนรวมเป็นการจัดตัง้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไปอย่างแทจ้ริง และ
ส านกังานสั่งใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมท าการแกไ้ข หรือด าเนินการใด ๆ และบรษิัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการ
ตามที่ส  านกังานสั่งได ้หรอืด าเนินการแลว้แตไ่ม่สามารถท าใหก้องทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไปอย่างแทจ้รงิ  
 
22.2. การด าเนินการของบรษิัทจดัการ เม่ือเลิกกองทนุรวม :  
บรษิัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนีเ้พื่อเลิกกองทนุเปิดดงักล่าว  
(ก) ยตุิการรบัค าสั่งซือ้และค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัท าการที่ปรากฏเหตตุาม 22.1.1  
(ข) แจง้ใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท าการที่ปรากฏเหตตุาม 22.1.1 
    1. แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน  
    2. แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์ 
    3. แจง้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จดัไวบ้นเว็บไซตข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(ค) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท าการที่ปรากฏเหตตุาม 
22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าไดเ้พื่อช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตั ิ 
(ง) ช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัท าการนบัแตว่นั
ท าการที่ปรากฏเหตตุาม 22.1.1 และเม่ือไดด้ าเนินการช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแลว้จะถือวา่เป็นการเลิกกองทนุเปิดนัน้  

ในกรณีที่มลูคา่หน่วยลงทนุที่ขายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดใดลดลงเหลือ
นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาทในวนัท าการใด หากบรษิัทจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทนุเปิดนัน้บรษิัทจดัการจะด าเนินการ ตาม (ก) ถึง (ง)  
 
23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  
บริษัทจดัการจะจดัใหมี้การช าระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผูช้  าระบญัชีที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบเพื่อท า
หนา้ที่รวบรวม และแจกจ่ายทรพัยส์ินที่คงเหลือจากการช าระหนีส้ินของกองทนุรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการ
อย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชีกองทุนใหเ้สร็จสิน้ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัยส์ินของกองทุน
รวมและผูช้  าระบญัชีจะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสดัส่วน
จ านวนหน่วยลงทนุที่ผูถื้อหน่วยลงทนุถืออยู่ตามหลกัฐานที่ปรากฎในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงการ  

เม่ือไดช้ าระบญัชีเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ผูช้  าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว้ หากปรากฎว่ายังมีทรพัยส์ินคงคา้งอยู่ให้ผู้ช  าระบัญชีจัดการโอนทรพัยส์ิน
ดงักลา่วใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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โครงการจดัการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวม  


