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หนังสือชีช้วนสว่นข้อมูลกองทนุรวม – ข้อมูลสรุปโครงการฯ 
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1  

ข้อมูลสรุปโครงการฯ + ข้อผูกพัน  

ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทนุรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
ประเภท กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
อายุโครงการ ประมาณ 5 ปี โดยไม่ต ่ากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน

เป็นกองทุนรวม 
 
กองทุนรวมนี้จะน าเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด 

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ งหนี้กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นตามที ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่าหนดให้กองทุนลงทุนได้ 

กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และอาจเข้าท่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก่าหนด โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้
ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) 

กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะท่าการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ
เต็มจ่านวน (Fully hedge) 

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี้ที มีอันดับความน่าเชื อถือต ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และ/หรือ
ตราสารที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน  

ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของก่าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที เพิ มขึ้นเมื อผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน    

ลักษณะที่ส าคัญของกองทนุ 

 มีการก าหนดประเภทผู้ลงทุน หรือแบ่ง class หรือไม่ : ไม่มีการแบ่ง class   
 มี fund size เท่าไหร่ ? 

1,000 ล้านบาท ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ่านวนเงินทุน
ของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ่านวนเงินทุนของโครงการ  

 เหมาะสมกับเงินลงทนุลกัษณะใด ควรลงทนุในระยะเวลานานเท่าใด ? 
เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวังผลตอบแทนที ดี 
และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง 
 

 ปัจจัยใดมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุน ? 
- ความเสี ยงจากความสามารถในการชา่ระหนี้ของผู้ออกตราสาร 
- ความเสี ยงดา้นสภาพคล่องของตราสาร 
 

 เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุน หรือมุ่งเน้นคุ้มครองเงินตน้ หรือไม่ ? 
เป็นกองทุนรวมทั วไปที ไม่ใช่กองทุนที มีผู้ประกันเงินลงทุน และไมไ่ด้คุ้มครองเงินต้น 
 

 รอบระยะเวลาบัญชี  
ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
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 การลงทนุในกองทนุรวมนีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด ?  
ตัวชี้วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุประมาณ 
5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี 
ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุน
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อค่านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที ลงทุน (65%) 

ข้อก าหนดการซื้อขายโอน 

 กองทุนรวมนี้มวีิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทนุอย่างไร ?  

การเปิดเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั งซื้อหน่วยลงทุนได้ดังนี ้        
-  เสนอครั้งเดียวระหว่างการเสนอขายครั้งแรก เท่านั้น ระหว่างวันที  19 – 26 พฤศจิกายน 2558 
-  การช่าระเงินค่าจองซื้ออาจช่าระด้วยด้วยเงินสดหรือเช็คสั งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จ่ากัด”  ซึ งเป็น
บัญชีกระแสรายวัน ซึ งเปิดไว้กับ ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3, ธนาคารกรุงเทพ 
สาขาสาทร และธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ 

การรับซื้อคนืหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะด่าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  

ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื้อคืนเป็นจ่านวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จากดอกเบี้ย 
และ/หรือก่าไรจากเงินลงทุน ของตราสารแห่งหน้ี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุน  
(ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจ่านวนเงินที เท่าๆ กันส่าหรับแต่ละหน่วยลงทุน  

ส่าหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะด่าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั้งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ                

 
 กรณีใดทีบ่ริษัทจดัการ สงวนสิทธิไมข่ายหน่วยลงทนุ 

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธค่าสั งซื้อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย" 
- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ้นและด่าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึง
ขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส่าหรับ 
ผู้ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื้อตามค่าสั งจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการ
จอง ซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบ
ทาง กฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเป็นความผิดมูลฐานหรือ 
ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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 มีการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืน การไม่ขาย / ไม่รับซื้อคืน หยุดรับค าสั่งซื้อ / ขายคืน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

บริษัทจัดการอาจเลื อนก่าหนดการช่าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีค่าสั งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของ

ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตุจ่าเป็นท่าให้ไม่สามารถจ่าหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ 
(ข) มีเหตุที ท่าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช่าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามก่าหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค่าสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั้งแต่หนึ งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 
0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา 

การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว 
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามค่าสั งซื้อ ค่าสั งขายคืน หรือค่าสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที 
ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค่าสั งซื้อ ค่าสั งขายคืน หรือค่าสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่สามารถเปิดท่าการซื้อขายได้ตามปกติ 
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของ

ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตุจ่าเป็นท่าให้ไม่สามารถจ่าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
(ข) ไม่สามารถค่านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค) มีเหตุจ่าเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ทั้งนี ้การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามค่าสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับค่าสั งซื้อ ค่าสั งขายคืน หรือ
ค่าสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท่าได้ไม่เกินหนึ งวันท่าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากส่านักงาน 

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยส่าคัญ 
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท่าการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุน

ในหลักทรัพย์ที ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
(ข) มีเหตุการณ์ที ท่าให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท่าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ

รับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรอื 
(ค) มีเหตุที ท่าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช่าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามก่าหนดเวลาปกติซึ งเหตุดังกล่าวอยู่

เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค่าสั งซื้อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค่าสั งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 

เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระท่าดังต่อไปนี้ 

1.  การกระท่าที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2.  การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
3.  การกระท่าที เป็นการปฏิบัติตามค่าสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ่านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด่าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระส่าคัญ 
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การหยุดรับค าสั่งซื้อหรือขายคืนหนว่ยลงทุน 
เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจ่าเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับค่าสั งซื้อ ค่าสั งขายคืน หรือค่าสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร  แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท่าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับค่าสั งซื้อ ค่าสั งขายคืน หรือค่าสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

 วิธีสับการเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร ? 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการก่าหนดให้
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ได้ ระหว่างการเสนอขายครั้งแรกเท่านั้น 

 กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนไวอ้ย่างไร ? 
ผู้ถือหนว่ยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ภายใต้ข้อจ่ากัดการโอนหน่วยลงทุน โดยผู้โอนจะต้องช่าระค่าธรรมเนียมการโอน
รายการละ 50 บาท 
ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทนุ 

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธค่าสั งซื้อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย" 
- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง 
กองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึน้และด่าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการ
จึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส่าหรับ 
ผู้ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

 ผู้ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
จากช่องทางใด ? 

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากเว็บไซต์  www.assetfund.co.th  

สิทธขิองผู้ถือหนว่ยลงทุน 

 กองทุนรวมนี้มกีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร ? 

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครั้งที มีการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะด่าเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วัน ท่าการ นับตั้งแต่วันส้ินสุด
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 ผู้ลงทุนถูกจ ากดัสทิธิในเร่ืองใด ?  
กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจ่านวนหน่วยลงทุนที จ่าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจ่านวน
หน่วยลงทุนที จ่าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

http://www.assetfund.co.th/
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 ช่องทาง / วิธีการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด่าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที บริษัทจัดการได้เปิดเผย
ไว้ที ส่านักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน 

 ช่องทางและวิธกีารร้องเรียนท าได้อย่างไร ? 
- ติดต่อบริษัทจัดการที  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ่ากัด  โทรศัพท์ 0-2672-1111 
- ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  Help Center  1207  โทรศัพท์ 0-2263-6000  
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ่ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7509 

บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนนิการของกองทุน 

 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทัจัดการ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ่ากัด 
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที  175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   
Asset Plus Customer Care 0-2672-1111  โทรสาร 0-2672-1180 www.assetfund.co.th 

 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

1. นายนภดล รมยะรูป ประธานคณะกรรมการ 
2. นายพิทเยนท ์ อัศวนิก กรรมการ 
3.  นางจีรภัทร พิมานทิพย ์ กรรมการ 
4. นายรัชต ์ โสดสถิตย ์ กรรมการ 

 
รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

1.  นายรัชต ์ โสดสถิตย ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. ดร. ไกรสร โอภาสวงการ กรรมการ 
3. นายวีระศักดิ ์ ศุภคติธรรม กรรมการ 

 
จ านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 
ณ วันที  30 ตุลาคม 2558 มีจ่านวนกองทุนรวมทั้งหมด 61 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 30,601,625,128.15 บาท 
 
รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ   

 1. นายรัชต ์ โสดสถิตย ์

2. นางสาวฤด ี ปติอารยกุล 

3. นางสาวนรี พฤกษยาภัย 

4. นายไมตร ี โสตางกูร 

5. นางสาวสกุลลักษณ ์ บุญมาก 
 

http://www.assetfund.co.th/
http://www.assetfund.co.th/
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

 รายชื่อผู้จัดการกองทุน  
 
ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างานทีเ่กี่ยวขอ้งกับการ 

บริหารจัดการกองทุนรวม 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ 

คุณรัชต ์โสดสถิตย์* - MBA, Seattle University, 
USA 
- BEng (Civil), Chulalongkorn 
University 

- 2013  Managing Director and Chief 
Investment Officer,  Asset Plus Fund 
Management 

- ประธานเจา้หน้าที 
บริหารการลงทุน 

- บริหารการลงทุน
กองทุนตราสารทุน 

*ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้จัดการกองทนุ และผู้จัดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทุน นายทะเบียนหนว่ยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน ์

  ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
     ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ่ากัด แต่งตั้ง 

 นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ่ากัด โทรศัพท์ 0-2672-1111 

 ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จา่กัด (มหาชน)  โทรศัพท ์0-2626-7509 
นอกจากหน้าที ตามสัญญาแต่งตั้งแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ยังมีหน้าที ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทุนด้วย 

ช่องทางที่ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน 

 บริษัทจดัการ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ่ากัด 
เลขที  175 อาคารสาธรซติี้ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
Asset Plus Customer Care 0-2672-1111 www.assetfund.co.th 

http://www.assetfund.co.th/
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 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ่ากัด โทรศัพท์ 0-2680-1111 
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ่ากัด  
โทรศัพท์ 0-2627-3100 

 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ่ากัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ 0-2658-8888 

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ่ากัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ 0-2635-1700 

 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ่ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2275-0888 
 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ่ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-3369 
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ่ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ่ากัด โทรศัพท์ 0-2697-3800 
 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั น พาร์ทเนอร์ จ่ากัด (มหาชน) 
โทรศัพท์ 0-2231-8555 

 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ่ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2231-3777 
 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี  กรุ๊ป จ่ากัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8886 

 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน จ่ากัด (มหาขน)  
โทรศัพท์ 0-2207-0038   ต่อ 532 , 582 

 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ่ากัด (มหาชน) 
โทรศัพท์ 0-2862-9999 

 บริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้ จ่ากัด โทรศัพท์ 0-2343-9500 ต่อ 9539 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั นพาร์ทเนอร์ จ่ากัด   
โทรศัพท์ 0-2660-6688 

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั น 
จ่ากัด โทรศัพท์ 0-2103-8801 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ่ากัด 
โทรศัพท์ 0-2672-5999 ต่อ 5965 

 ธนาคารเกียรตินาคิน จ่ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2680-3333 
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ่ากัด (มหาชน)  

โทรศัพท์ 0-2638-5000 
 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ่ากัด  

โทรศัพท์ 0-2648-1111 ต่อ 1438 
 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ่ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2217-8852 
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์  กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ่ากัด 

(มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 6330 
 ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จ่ากัด (มหาชน)  

โทรศัพท์ 0-2359-0000 ต่อ 4704, 4706 
 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จ่ากัด (มหาชน)  

โทรศัพท์ 0-2684-8731, 8737 
 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย์ จ่ากัด โทรศัพท์ 0-2949-1130 
 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก้ จ่ากัด โทรศัพท์ 0-2695-5847 
 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จ่ากัด (มหาชน)  

โทรศัพท์ 0-2648-3689 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ่ากัด (มหาชน)  

โทรศัพท์ 0-2660-5429 
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ่ากัด โทรศัพท์ 0-2680-5031 
 ธนาคารออมสิน โทรศัพท์ 0-2299-8000 ต่อ 010220 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฮั วเซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ จ่ากัด     

โทรศัพท์ 0-2220-3977 
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ปัจจัยเสี่ยงของกองทนุรวม 

 ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) 
คือ ความเสี ยงที เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน  อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมูลของตราสาร และสภาวะการลงทุน
ในขณะน้ัน  

 ปัจจัยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange rate risk) 
เนื องจากกองทุนมีการลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี ยน  บริษัทจัดการจะบริหารความ
เสี ยงด้านนี้ โดยพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินระหว่าง
ค่าเงินสกุลพื้นฐานที ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงเต็มจ่านวน (fully hedge) ทั้งนี้ การท่าธุรกรรม
ป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุน ซึ งท่าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ้น 

 ปัจจัยความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 
เนื องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี ยงจากการเปลี ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศที กองทุนเข้าไป
ลงทุน ทั้งนี้ เนื องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงทางการเมือง และ
เศรษฐกิจได้ บริษัทจัดการจะด่าเนินการบริหารความเสี ยงประเภทนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด 
รวมถึงน่าข้อมูล Scoring ที ได้จากแบบจ่าลองของทาง Bloomberg ส่าหรับแต่ละประเทศคู่ค้าที บริษัทจัดการมีสัดส่วนการลงทุนมา
พิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 

 ปัจจัยความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk) 
คือ ความเสี ยงที เกิดจากการเปลี ยนแปลงความสามารถในการท่าก่าไรของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที คาดหวัง    
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :  ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที วิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที ลงทุน 
รวมทั้งธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริษัทนั้นๆ อย่างต่อเนื องเพื อป้องกันความเสี ยงดังกล่าว 

 ปัจจัยความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk) 
คือ ความเสี ยงที เกิดจากการที ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ตามที ก่าหนด 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที ผู้ออกตราสารมีความมั นคง มีสถานะการเงิน
ที ดี และ/หรือ บริษัทที ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อในระดับที ลงทุนได้ (Investment Grade) 

 ปัจจัยความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) 
คือ ความเสี ยงที เกิดจากการที ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที ก่าหนดไว้ เนื องจากโอกาสในการซื้อหรือขาย
ตราสารมีจ่ากัด  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที มีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเพื อความ
คล่องตัวในการบริหารกองทุน 

 ปัจจัยความเสี่ยงจากการเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage risk) 
เนื องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน  ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ย่อมท่าให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset)   
กรณีที กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื อป้องกันความเสี ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื อนไขที ระบุในสัญญาป้องกันความเสี ยง ซึ ง
ราคา ณ วันใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงนั้น 
อาจไม่สามารถป้องกันความเสี ยงได้ทั้งหมด และกรณีที ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที 
มากขึ้น 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :  ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม ่าเสมอ เพื อให้การลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที ถูกต้อง เพื อลดความเสี ยงและเพื อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที มากขึ้น โดยจะลงทุนใน
สัดส่วนที เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที ต้องการป้องกันความเสี ยง 
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ตารางสรุปอัตราสว่นการลงทนุ   (แบบ 123-2) 

อัตราส่วนการลงทุน ลงทุนไม่เกินร้อยละ 

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (company limit)  ASP-AITF5Y1 กองทุนรวมทั่วไป 

-  การลงทุนในเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้ 25 20 

-   การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาในประเทศที มีอันดับ ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้ 25 15 

-   การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาต่างประเทศที มีอันดับ ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้ 25 15 

-   การลงทุนในทรัพย์สินของบุคคลใดที มีอันดับความน่าเชื อถือต ่ากว่า ที สามารถลงทุนได้ 25 5 

-   การลงทุนในทรัพย์สินของบุคคลใดที มีอันดับความน่าเชื อถือต ่ากว่า ที สามารถลงทุนได้  เมื อรวมทุกบุคคล 25 15 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ ง 30 30 

อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)   

-   การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน 45 45 

-   การลงทุนในหน่วยลงทุนและใบส่าคัญแสดงสิทธิที จะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวม 25 10 

-   การลงทุนในหน่วยลงทุนและใบส่าคัญแสดงสิทธิที จะซื้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวม 25 20 

-   การลงทุนในทรัพย์สินของธนาคารที มีอันดับความน่าเชื อถือ ต ่ากว่าที สามารถลงทุนได้และของบุคคลที มีอันดับ

ความน่าเชื อถือ ต า่กว่าที สามารถลงทุนได้ เมื อค่านวณรวมกันท้ังสิ้น  

100 15 
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ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทนุ / ผู้ลงทุน (แบบ 123-3) 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม อัตราตามโครงการ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ * ไม่เกิน 4.00% ต่อป ีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย 

○ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ** ไม่เกิน 2.00% ต่อปี 
○ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ** ไม่เกิน 0.07% ต่อปี 
○ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทุน ** ไม่เกิน 1.50% ต่อปี 
○ ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 

 - ในช่วงเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
 
-  หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

ตามที จ่ายจริง แต่ไมเ่กิน 0.50%  
ของจา่นวนเงินทุนของโครงการไม่คิด 

ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ระมาณการไม่ได ้  

○ ค่าใชจ้่ายอื นๆ ตามที จ่ายจริง 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยที่เรียกเกบ็จริงทั้งหมด***                 ............................ 

*  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นๆ  ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด  และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของ
กองทุนรวม 

**  ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด  เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที ค่านวณ * 

***  เนื องจากเป็นรอบระยะเวลาบัญชีปีแรก จึงยังไม่สามารถค่านวณได้ 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหนว่ยลงทุน อัตราตามโครงการ 

○ ค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนยีมการขาย 

จากผู้สั งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที ไม่เทา่กัน 

○ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  ไม่คิด 
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน คิดเช่นเดยีวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
○ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ 
○  ค่าธรรมเนยีมการโอนเงินค่าซือ้และขายคืนหนว่ยลงทุน อัตราที สถาบันการเงินกา่หนด 
○  ค่าธรรมเนยีมการหักเงินจากบญัชีของผู้ซื้อหนว่ยลงทุน อัตราที สถาบันการเงินกา่หนด 
○  ค่าใช้จ่ายอื นๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน 
ด่าเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ 
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ค าเตอืนเกี่ยวกับการลงทนุในหนว่ยลงทุน 
 
 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที มีอันดับความน่าเชื อถือต ่ากว่าอันดับที ลงทุนได้ 

(Non-Investment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ในอัตราส่วนที มากกว่าอัตราส่วนของกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้องผู้ออกตราสาร ซึ งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุน
บางส่วนหรือทั้งจานวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามที ระบุในรายละเอียดโครงการ  

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที บริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที ส่านักงานก่าหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ มเติมได้ที เว็บไซต์บริษัท 
(www.assetfund.co.th) 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท่าธุรกรรมกับบุคคลที เกี ยวข้องได้ที ส่านักงาน คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และ
เป็นเรื องที ไม่พึงกระท่าโดยวิชาชีพ แต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ประกอบธุรกิจ หรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ ที ผู้ประกอบธุรกิจกา่หนดไว้ภายในบริษทั ซึ งสามารถขอดูแนวทางนี้ได้ที บริษทัจัดการ 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ  
ที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก่าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื อที บริษัทจัดการจะสามารถ
ก่ากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส่านักงานได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที เสนอขายนั้น 

 
 

http://www.sec.or.th/
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ส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนด้วยความระมัดระวัง และรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท่าให้ผู้อื นส่าคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที ควรต้องแจ้งในสาระส่าคัญ 

 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ่ากัด  

                                        โดย          

 
(นายภูดินันท์  สัจยากร) 

 

 

 

 


