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หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม – ข้อมูลสรุปโครงกำรฯ 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 

ข้อมูลสรุปโครงกำรฯ + ข้อผูกพัน  

ประเภท และนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม รวมถงึผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จำกเงนิลงทุน 

ประเภท กองทนุรวมที่ลงทนุในตา่งประเทศ และเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ
เพียงกองทนุเดียว (Feeder Fund) ซึง่เป็นกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป ประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

อำยุโครง กำร ไม่ก าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดกำรกองทุนรวม :  วนัท่ี 17 มีนาคม 2557 

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :  วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2557 

กองทุนรวมนีจ้ะน ำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด 
ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Nikkei 225 Exchange Traded Fund โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 08  ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ทัง้นี ้กองทนุ Nikkei 225 Exchange Traded Fund มีนโยบายท่ีจะลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีเป็นองค์ประกอบของดชันี Nikkei 225 เพ่ือให้มี
ผลการด าเนินงานของกองทนุใกล้เคียงกบัดชันีดงักล่าว 
เงินลงทนุส่วนท่ีเหลือจะพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการ ก .ล .ต  .หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
กองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียง (Hedging) จากอตัราแลกเปล่ียนเกือบทัง้หมดในอตัรา
ไม่ต า่กว่าร้อยละ 98 ของมลูคา่เงินลงทนุในตา่งประเทศ  

ผู้ลงทุนจะได้อะไรจำกเงนิลงทุน  
ผู้ลงทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของก าไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ เม่ือผู้ลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุ    
 

ลักษณะที่ส ำคัญของกองทุน 

 มีกำรก ำหนดประเภทผู้ลงทุน หรือแบ่ง class หรือไม่ ?  
กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไม่มีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ  

 กองทุนรวมนีมี้จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรเท่ำใด ?  
2,800 ล้านบาท โดยสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มทนุได้ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 เหมำะสมกับเงนิลงทุนลักษณะใด  ควรลงทุนในระยะเวลำนำนเท่ำใด ? 
เหมาะสมกบัเงินลงทนุท่ีผู้ลงทนุต้องการกระจายการลงทนุในกองทนุตราสารแหง่ทนุต่างประเทศ และมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีดี 
ทัง้นี ้ผู้ลงทนุควรมีความเข้าใจและยอมรับความเส่ียงของการลงทนุในตา่งประเทศได้ 

 ปัจจัยใดมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงนิลงทุน ? 
- การเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นท่ีกองทนุหลกัลงทนุ 
- การเปล่ียนแปลงของมลูคา่ NAV ของกองทนุหลกั 

 เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงนิลงทุน หรือมุ่งเน้นคุ้มครองเงินต้น หรือไม่ ? 
เป็นกองทนุรวมทัว่ไปท่ีไม่ใช่กองทนุท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทนุ และไม่ได้คุ้มครองเงินต้น 

 รอบระยะเวลำบัญชี  
38 พฤศจิกายน 
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 กำรลงทุนในกองทุนรวมนีค้วรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ัด (Benchmark) ใด ?  
ดชันี Nikkei 225 ในสดัส่วน 188% ปรับด้วยต้นทนุการปอ้งกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเม่ือเทียบกบัคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่อยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนท่ีก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวนัท่ีมีการเปล่ียน
ตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกับตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปล่ียนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายใน
เวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือ 
ประกาศข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการ
เปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดย
บริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปล่ียนแปลงดงักล่าวผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายใน
เวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสินใจลงทนุได้ 

 กองทุนรวมต่ำงประเทศนัน้มีนโยบำยกำรลงทุน ปัจจัยควำมเส่ียงที่ส ำคัญ และผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงไร ? 
ข้อมูลของกองทุนต่ำงประเทศ 
ช่ือกองทนุ Nikkei 225 Exchange Traded Fund 
ประเภทกองทนุ กองทนุรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป มีการซือ้ขายท่ีตลาด

หลกัทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) ประเทศญ่ีปุ่ น 
วนัท่ีจดัตัง้กองทนุ (Inception) 9 กรกฎาคม 2544 

สกลุเงิน เยน 

Bloomberg code 1321 JP (Equity) 
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุ ลงทนุในหุ้นท่ีนบัรวมอยู่ในดชันี Nikkei Stock Average (Nikkei 225) Index และให้

น า้หนกัการลงทนุในหุ้นแตล่ะตวัสอดคล้องกบัน า้หนกัหุ้นตวันัน้ๆ ท่ีประกอบในดชันีเพ่ือให้
ได้ผลตอบแทนสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของดชันี Nikkei Stock Average (Nikkei 
225) Index 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ่าย / ปีละ 1 ครัง้ 
ตวัชีว้ดั (Benchmark) ดชันี Nikkei 225 โดยสามารถดขู้อมลูเพิ่มเตมิได้ท่ีเวบ็ไซด์ http://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave 
จ านวนหน่วยขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้ 1 หน่วย 

อายกุองทนุ ไม่ก าหนด 

บริษัทจดัการ Nomura Asset Management Co Ltd. 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 

ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีจดทะเบียนซือ้ขาย Tokyo Stock Exchange 

ผู้ค านวณดชันีอ้างอิง (Index Sponsor) Nikkei Inc. 
Management Fees ไม่เกิน 0.252% ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

ข้อมลูดชันีNikkei 225  1. ดชันีNikkei 225 ประกอบด้วยหุ้น 225 ตวัท่ีซือ้ขายใน First Section ของตลาดหลกัทรัพย์
โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) เป็นดชันีท่ีมี การปรับราคาและด าเนินการตามหลกั
ทฤษฎีของ Dow (“Dow” method) ซึง่กล่าวถงึความเคล่ือนไหวของตลาดหลกัทรัพย์ 
ใน 3 รูปแบบ ได้แก่การเคล่ือนไหวหลกั (Major Movements (trends) การเคล่ือนไหวรอง 
(Secondary Movements) และการเคล่ือนไหวระหว่างวนั (Intraday Cycles)ดชันี
ดงักล่าวถือว่ามีการกระจายน า้หนกัอย่างเพียงพอและหุ้นท่ีเป็นส่วนประกอบของดชันี 
มีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระ 
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2. ดชันี Nikkei 225 เป็นดชันีท่ีถูกจดัท าขึน้โดยบริษัท Nikkei Inc. ซึง่เป็นสถาบนัท่ีมี
ช่ือเสียงในประเทศญ่ีปุ่ น โดยเป็นสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือและเป็นอิสระจากบริษัทท่ี
บริหารจดัการกองทนุหลกั และบริษัทจดัการสตูรและขบวนการค านวณดชันี Nikkei 
Average เป็นลิขสิทธ์ิของ Nikkei Inc. ซึง่เป็นผู้พฒันาและเป็นเจ้าของลขิสิทธ์ิแตเ่พียงผู้ เดียว 
3. เกณฑ์ท่ีใช้ในการคดัเลือกหลกัทรัพย์หลกั ๆ ได้แก่ ต้องเป็นหุ้นท่ีอยู่ในกลุ่มแรก (First 
Section) ท่ีจดทะเบียนใน Tokyo Stock Exchange Non-ordinary Shares ไม่รวม ETFs, 
REITs, preferred stocks, preferred securities หรือ tracking stocks จากนัน้จะ
พิจารณาสภาพคล่องของหลกัทรัพย์โดยจะคดัเลือกหุ้นท่ีมีสภาพคล่องสงูสดุ 450 หุ้น โดย
หุ้นท่ีไม่อยู่ในกลุ่มสภาพคล่องสงูดงักล่าวจะถกู Delist ออกไป และจะถกูทดแทนด้วยหุ้นท่ี
อยู่ในกลุ่มสภาพคล่องสงูใน 75 อนัดบัแรก และนอกจากนัน้จะมีการพิจารณาสดัส่วนของ
กลุ่มอตุสาหกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกบั Nikkei ซึง่มีจ านวนอตุสาหกรรม 6 กลุ่ม การคดัเลือก
หลกัทรัพย์จะต้องท าให้จ านวนหุ้นองค์ประกอบในดชันีมีจ านวน 225 หุ้นโดยมีสดัส่วน
อตุสาหกรรมสอดคล้องกบัตลาด 
4. ทัง้นี ้ดชันีจะใช้สกลุเงินเยนในการค านวณและรายช่ือหลกัทรัพย์ท่ีใช้ในการค านวณ
ดชันีจะมีการทบทวนเป็นระยะโดยมี 2 รูปแบบ ได้แก่ การทบทวนเป็นประจ า (Periodic 
Review) ความถ่ีปีละ 1 ครัง้ ในต้นเดือนตลุาคม และการทบทวนเพ่ือหาหุ้นทดแทนวาระ
พิเศษ (Extraordinary Replacement) เม่ือมีการ Delist หุ้นท่ีเป็นองค์ประกอบของดชันี
ออกไป 
5. ดชันี Nikkei 225 มีการเผยแพร่ข้อมลูและแสดงคา่ดชันีอย่างตอ่เน่ืองผ่านส่ือท่ีนกัลงทนุ
สามารถเข้าถงึข้อมลูได้เช่น www.bloomberg.com (รหสั : NKY:IND) หรือ 
http://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave เป็นต้น 

 
ปัจจัยควำมเส่ียงที่ส ำคัญของกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund  
1. ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของราคา หรือผลตอบแทน
โดยรวมของตราสารปรับตวัขึน้ลง  โดยได้รับผลกระทบจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น  การเมือง เศรษฐกิจ ความผนั
ผวนของคา่เงิน  อตัราดอกเบีย้  เป็นต้น  

2. ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงิน (Exchange rate risk) เน่ืองจากกองทนุมีการลงทนุเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จึงอาจได้รับ
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน   

3. ควำมเส่ียงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เน่ืองจากกองทนุมีการลงทุนในต่างประเทศ 
กองทุนจึงมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเข้ าไปลงทุน ทัง้นีเ้น่ืองจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนใน
ตา่งประเทศ  จงึอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้ 

4. ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถใน
การท าก าไรของบริษัท อาจเป็นเหตใุห้ผู้ลงทนุไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ 

5. ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีผู้ออกตราสารหนี ้
ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ได้ตามที่ก าหนด 

6. ควำมเสียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีซือ้หรือขายตราสารไม่ได้ใน
ระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว้ เน่ืองจากโอกาสในการซือ้หรือขายตราสารมีจ ากดั  

7. ควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk) เน่ืองจากสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  อาจมีความผันผวน
มากกวา่หลกัทรัพย์พืน้ฐาน  ดงันัน้ หากกองทนุลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าย่อมท าให้สินทรัพย์สุทธิมีความผนัผวนมากกว่าการ
ลงทนุในหลกัทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying Asset)   

http://www.bloomberg.com/
http://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave
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กรณีท่ีกองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักล่าวเพ่ือปอ้งกนัความเส่ียง กองทนุจะผูกพนัตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาปอ้งกนัความเส่ียง ซึง่ราคา 
ณ วนัใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้นี ้การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงนัน้ อาจไม่
สามารถป้องกนัความเส่ียงได้ทัง้หมด และกรณีท่ีผู้จดัการกองทนุคาดการณ์ผิด กองทนุอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึน้ 

8. ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนอาจได้รับผลขาดทนุ บางส่วนหรือทัง้หมดจาก
การลงทนุในกองทนุได้ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนกองหลักและควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน 

Nikkei 225 Exchange Traded Fund 
 

 
 

- แหล่งท่ีมาของข้อมลู : Monthly Report ของ Nikkei 225 Exchange Traded Fund ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 
- สามารถดขู้อมลูปัจจบุนัได้ท่ี https://global.nomura-am.co.jp/nextfunds/information/1321.html 
- ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

 

https://global.nomura-am.co.jp/nextfunds/information/1321.html
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กำรลงทุนของกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund 
 

 
 

- แหล่งท่ีมาของข้อมลู : Monthly Report ของ Nikkei 225 Exchange Traded Fund ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 
- สามารถดขู้อมลูปัจจบุนัได้ท่ี https://global.nomura-am.co.jp/nextfunds/information/1321.html 

 
 

https://global.nomura-am.co.jp/nextfunds/information/1321.html
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ข้อก ำหนดกำรซือ้ขำยและโอนหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมนีมี้วธีิกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร ? 
ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ท่ีเป็นวนัท าการปกติของบริษัทจดัการ และกองทนุหลกั ตัง้แต่เวลาเปิดท าการของบริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนถึงเวลา 12.88 น. และโดยช าระเงินค่าจองซือ้ด้วยเงินสดหรือเช็คสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วย
ลงทนุของ บลจ.แอสเซท พลสั จ ากดั” ซึง่เป็นบญัชีกระแสรายวนัซึง่เปิดไว้กบั ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
สาขาพระรามท่ี 3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวทิย ุ
ส าหรับการช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะช าระเป็นเช็คหรือโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารตามท่ีท่านได้ระบุไว้ในใบค าขอเปิด
บญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวนัท่ีท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดท าการใน
ต่างประเทศซึง่บริษัทจดัการจะประกาศวนัหยุดท าการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

 กรณีใดที่บริษัทจัดกำร สงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน ? 
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซือ้ตามค าสัง่จองซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วว่าการจองซือ้ใน

กรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของ
บริษัทจดัการ หรือมีเหตอุนัควรสงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตาม
กฎหมายเก่ียวกบัการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

2. บริษัทจดัการมีวตัถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุ
ของ กองทุนกับหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ ท่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือผู้ ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึง่จดัให้มีขึน้ และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือ
ระงับการสัง่ซือ้ การจดัสรร แล/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลอเมริกัน (US person) 
ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

 มีกำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืน กำรไม่ขำย / ไม่รับซือ้คืน หยุดรับค ำส่ังซือ้ / ขำยคืน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร ? 
บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้
ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดงัต่อไปนี ้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูล

ผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มีเหตท่ีุท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนือ

การควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน

ดงักล่าวไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้ อยละ 0.5 ของ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา 

กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังที่รับไว้แล้ว 

บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ี
ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้
(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกต ิ
(2)  บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี  ้โดยได้รับความเห็นชอบของ

ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
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(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 
(ข) ไม่สามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค) มีเหตจุ าเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้การไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือ
ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท าได้ไม่เกินหนึง่วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน 

(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทนุ
รวมอย่างมีนยัส าคญั 
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุใน

หลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสิบของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ

โอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกต ิหรือ 
(ค) มีเหตท่ีุท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติซึง่เหตดุงักล่าวอยู่เหนือ

การควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 

เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้

1. การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  
ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 

2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
3. การกระท าท่ีเป็นการปฏิบตัติามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั 
(5) อยู่ในระหวา่งด าเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ี
บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ว่าด้วยการด ารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้ จัดการเงินทุนสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า ซึง่ให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วนัท าการ 

กำรหยุดรับค ำส่ังซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทุน 
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ  
หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่
ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนั
ท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 วธีิสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร ?  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการท่ีบริษัทจดัการ ก าหนดให้สามารถ 
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยสามารถสบัเปล่ียนเข้ากองทนุได้ตามก าหนดเวลาวนัท าการซือ้ขาย 

 กองทุนรวมนีก้ ำหนดวธีิกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร ? 
- ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ภายใต้ข้อจ ากดัการซือ้ขาย โอน โดยผู้ โอนจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนรายการละ 
58 บาท 
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- บริษัทจดัการมีวตัถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทนุกบัหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือผู้ ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่โดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดงักล่าวและ
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจงึขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ 
การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทนุท่ีเป็นบคุคลอเมริกนั (US person) ดงัที่กล่าวมาข้างต้น  

 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้จำก
ช่องทำงใด ? 
ทา่นสามารถตดิตามมลูคา่หน่วยลงทนุของทา่นจากเวบ็ไซต์ www.assetfund.co.th 
 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมนีมี้กำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร ? 
บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ลงทนุทกุครัง้ท่ีมีการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุให้ผู้ลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท าการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 ผู้ลงทุนถูกจ ำกัดสิทธิในเร่ืองใด ? 
กรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัท
จดัการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ในส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

 ช่องทำง / วธีิกำรตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียง 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการท่ีบริษัทจดัการได้เปิดเผยไ ว้ท่ี
ส านกังานของบริษัทจดัการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 ช่องทำงและวธีิกำรร้องเรียนท ำได้อย่ำงไร ? 
- ตดิตอ่บริษัทจดัการท่ี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั โทรศพัท์ 82-672-1111  
- ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  Help Center 1207  โทรศพัท์ 0-2263-6000  
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท์ 0-2470-1962 / 0-2470-1523 

 

บุคคลที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำรของกองทุน 

 ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทจัดกำร  
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120    
Asset Plus Customer Care  0-2672-1111  โทรสาร 8-2672-1108 www.assetfund.co.th 

 รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัท  
1. นายนภดล รมยะรูป ประธานคณะกรรมการ 
2. นายพิทเยนท์ อศัวนิก กรรมการ 
3. นางจีรภทัร พิมานทพิย์ กรรมการ 
4. นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ กรรมการ 
5. นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการ 
6.  ดร. พชัร  สรุะจรัส กรรมการ 

http://www.assetfund.co.th/
http://www.assetfund.co.th/
http://www.assetfund.co.th/
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 รำยช่ือผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)  
1.  นายรัชต์ โสดสถิตย์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. ดร. ไกรสร โอภาสวงการ กรรมการ 
3.  ดร. พชัร  สรุะจรัส กรรมการ 

 จ ำนวนกองทุนรวมทัง้หมดภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท 
ณ วนัท่ี 38 พฤศจิกายน 2561 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 47 กองทนุ  
มลูคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวมเทา่กบั 26,586,618,702.11 บาท 

 รำยช่ือคณะกรรมกำรกำรลงทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 23 มกราคม 2562) 
1.  นายรัชต์ โสดสถิตย์   
2. นายไมตรี โสตางกรู  
3. นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ  
4. นางสาวทิพย์วดี อภิชยัสิริ  
5. นายธนาชิต ตัง้สขุสนัต์  
6. นายกฤช โคมิน  
7. นายณัฐพล จนัทร์สิวานนท์  
8. นายวรายุ วฒันศริิ  
9. นายนิธิวิทย์ ฐานวรนนท์  
10. นางสาวศศนิชุ ลพัธิกลุธรรม 
11. นายเมธวฒัน์ วอ่งกิจ 

 รำยช่ือผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิำรศกึษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม รวมทัง้
หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว 

ช่ือ-สกุล ประวัตกิำรศกึษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
หน้ำที่ 

ควำมรับผิดชอบ 
นายณัฐพล จนัทร์สิวานนท์ 

 
- Master in Finance and 

Management, University 
of St Andrews 

- Bachelor in Political 
Science, Public 
Administration, 
Chulalongkorn University 

- CFA Level I 

- 2017-Present:  Foreign Investment Fund 
Manager, Asset plus Fund 
Management 

- 2016-2017:  Product and Investment 
Strategy Division, UOB Asset 
Management 

- 2014-2015 : Fixed Income Analyst 
(Investment Grade Bond) Credit 
Trading Desk, UBS Investment Bank 

บริหารกองทนุ 
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ช่ือ-สกุล ประวัตกิำรศกึษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน หน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ 

นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม - Master in Finance (MIF), 
Thammasat University 

- Bachelor of Engineering, 
Chulalongkorn University 

- CFA Level II 

- August 2018-Present: Fund manager, 
Asset Plus Fund Management 

- 2017- July 2018: Assistant Fund manager, 
Asset Plus Fund Management 

- 2016-2017: Product Manager, 
Fintech (Thailand) Company Limited 

- 2014-2016: Financial Engineer, 
Apple Wealth Securities Public Company 
Limited 

- 2013-2014: Product Development Officer, 
Kiatnakin Phatra Securities 

บริหารกองทนุ 

 ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ 

นำยทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั โทรศพัท์ 8-2672-1888 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท์ 8-2478-3288-1 

นอกจากหน้าท่ีตามสญัญาแตง่ตัง้แล้ว ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทนุด้วย 

ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุน 

 บริษัทจัดกำร 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
เลขท่ี 175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร์ ชัน้ 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
Asset Plus Customer Care  0-2672-1111   www.assetfund.co.th 

 ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
1.   บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 82-659-3369 
2.   บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 82-604-0731, 0737 
3.   บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 82-640-3609 
4.   บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 82-029-6999 
5.   บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั โทรศพัท์ 82-608-1111 
6.   บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุเอเชีย เวลท์ จ ากดั โทรศพัท์ 82-608-5831 
7.   บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 82-231-3777 
0.   บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 82-285-7888 ตอ่ 0003, 0007 
9.   บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 82-627-3188 ตอ่ 1300 
18. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 82-630-5888 

http://www.assetfund.co.th/
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11. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เซน็ทรัล เวลธ์ โซลูชัน่ จ ากดั โทรศพัท์ 82-627-3188 ต่อ 1300 
12. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั โทรศพัท์ 82-697-3088 
13. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 82-650-9248, 9240 
14. บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั โทรศพัท์ 82-672-5999 ตอ่ 5294, 5965 
15. ธนาคารออมสิน โทรศพัท์ 82-299-0888 ตอ่ 818228 
16. บริษัท ฮัว่เซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากดั โทรศพัท์ 82-228-3977 
17. บริษัท หลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 82-650-5088 
10. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 82-650-0000 
19. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 82-659-7888 
28. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 82-640-1111 ตอ่ 1430 
21. บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั โทรศพัท์ 82-659-5555 
22. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 82-359-8888 
23. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 82-650-6388 ตอ่ 6338 
24. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั โทรศพัท์ 82-668-6600 ตอ่ 6649, 6671, 6632 
25. บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 82-275-8000 
26. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 82-635-1788 
27. บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 82-062-9999 
20. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั โทรศพัท์ 82-949-1138 
29. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 82-217-0052 
38. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั โทรศพัท์ 82-343-9588 
31. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 82-659-0888 ตอ่ 0803, 0231 
32. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุเวลท์ รีพบับลิค จ ากดั โทรศพัท์ 82-266-6697 
33. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุฟินโนมีนา จ ากดั โทรศพัท์  82-826-5188 
34. บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 82-696-8888 
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ปัจจัยเส่ียงของกองทุนรวม 

 ปัจจัยควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market risk) 
คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตวัขึน้ลง  โดยได้รับผลกระทบจากปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น  การเมือง เศรษฐกิจ ความผนัผวนของคา่เงิน  อตัราดอกเบีย้  เป็นต้น  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง : บริษัทจดัการจะกระจายการลงทนุ โดยวิเคราะห์ข้อมลูของตราสาร และสภาวะการลงทนุ
ในขณะนัน้  

 ปัจจัยควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงนิ (Exchange rate risk) 
เน่ืองจากกองทนุมีการลงทนุเป็นสกลุเงินตา่งประเทศ จงึอาจได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน   
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง : บริษัทจดัการจะบริหารความเส่ียงด้านนี ้โดยพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพืน้ฐานท่ีลงทนุกับค่าเงินบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ปอ้งกนัความเส่ียงจากการลงทนุ (Hedging) ในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 98 ของมลูคา่เงินลงทนุในตา่งประเทศ 

 ปัจจัยควำมเส่ียงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 
เน่ืองจากกองทนุมีการลงทนุในต่างประเทศ กองทนุจงึมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ ทัง้นี ้
เน่ืองจากกองทนุอาจจะมีการลงทนุในตา่งประเทศ จงึอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง : บริษัทจดัการจะบริหารความเส่ียงนี ้โดยตดิตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
อย่างใกล้ชิดและน ามาพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 

 ปัจจัยควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business risk) 
คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท อาจเป็นเหตใุห้ผู้ลงทนุไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ี
คาดหวงั    
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง :  ผู้จดัการกองทนุมีหน้าท่ีวเิคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทท่ีลงทนุ รวมทัง้
ธุรกิจและอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัของบริษัทนัน้ๆ อย่างตอ่เน่ืองเพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงดงักล่าว 

 ปัจจัยควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit risk) 
คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ได้ตามที่ก าหนด 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง : บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุในตราสารท่ีผู้ออกตราสารมีความมัน่คง มีสถานะการเงินท่ี
ดี และ/หรือ บริษัทท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือในระดบัท่ีลงทนุได้ (Investment Grade) 

 ปัจจัยควำมเสียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk) 
คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีซือ้หรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามท่ีก าหนดไว้ เน่ืองจากโอกาสในการซือ้หรือขายตราสารมีจ ากดั  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง : บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีมีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเพ่ือความคล่องตวัใน
การบริหารกองทนุ 
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 ปัจจัยควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk) 
เน่ืองจากสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  อาจมีความผนัผวนมากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน  ดงันัน้ หากกองทนุลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
ย่อมท าให้สินทรัพย์สทุธิมีความผนัผวนมากกวา่การลงทนุในหลกัทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying Asset)   
กรณีท่ีกองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักล่าวเพ่ือป้องกนัความเส่ียง กองทนุจะผูกพนัตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาป้องกนัความเส่ียง ซึง่ราคา 
ณ วนัใช้สิทธิอาจมากกวา่ หรือน้อยกวา่ราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้นี ้การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงนัน้ อาจไม่
สามารถปอ้งกนัความเส่ียงได้ทัง้หมด และกรณีท่ีผู้จดัการกองทนุคาดการณ์ผิด กองทนุอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึน้ 

แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง :  ผู้จดัการกองทนุจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้การลงทนุในสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้อง เพ่ือลดความเส่ียงและเพ่ือให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึน้ โดยจะลงทุนใน
สดัส่วนท่ีเหมาะสมกบัหลกัทรัพย์ท่ีต้องการปอ้งกนัความเส่ียง 

 ควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเมือง และเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)   
เน่ืองจากกองทนุอาจจะมีการลงทนุในตา่งประเทศ  จงึอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง : บริษัทจัดการจะบริหารความเส่ียงนี ้โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
อย่างใกล้ชิดและน ามาพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 
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ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม 

ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แตต่ ่ากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

3 3.1 หน่วย CIS ไทย ไม่เกิน 10% 

3.2 หน่วย CIS ตา่งประเทศ ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
 4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่างใด

อย่างหนึง่ดงันี ้
4.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกนั  

ไม่เกิน 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมี
ภมูิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 

credit rating แบบ national scale) 
 5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1  เป็นตราสารหนี ้หรือตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือ
สาขาของ ธพ. ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และ
ไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็น
บคุคลดงันี ้
5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.0  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 

6 
 

ทรัพย์สินดงันี ้
6.1  ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.1.1  เป็นตราสารหนี ้ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด
จะ สงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

ตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่ม่รวมสาขาของ ธพ. 
ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธรุกิจ ธพ. ในประเทศไทย)  
6.1.2  มี credit rating 1 อยู่ในระดบั investment grade 
6.1.3  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
6.1.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ 
6.1.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.1.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ และ
ไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็น
บคุคลดงันี ้
6.1.3.3.1  บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.1.3.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6..3.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 
6.1.3.3.2 
6.1.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนันบัแต่วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.2  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating 2 อยู่ในระดบั investment grade 
6.6.1  reverse repo 
6.6.2  OTC derivatives 

(2) น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
1 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูล าเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 
2 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศที่คูส่ญัญาในฐานะผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูล าเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

 1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็น
คูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน 
benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิตบิคุคลตามกฎหมายไทย  
(ไม่รวมถงึสาขาในตา่งประเทศของนิตบิคุคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา 
ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรัพย์สินท่ี MF ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี 
เว้นแตเ่ป็น MF ท่ีมีอายโุครงการ < 1 ปี ให้
เฉล่ียตามรอบอายุกองทนุ 
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ท่ีอายกุองทนุ 
คงเหลือ < 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ีมี
อายโุครงการ > 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่ MF ได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้ MFสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได้ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้แตไ่ม่รวมถงึตราสารหนี ้หรือตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ท่ีมี
ลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
2.3.1 มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ี
ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 
(ข้อนีไ้ม่ใช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ีลงทนุใน B/E 
หรือP/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ที่มีอายไุม่เกินอายุกองทนุหรือรอบการ
ลงทนุของ MF หรือมีการลงทนุใน derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สินดงักล่าวมีอายุสอดคล้อง
กบัอายุกองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

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

5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคูส่ญัญา (single entity limit)   
5.2 ตราสารหนีห้รือตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและ/หรือผู้
ออก ตราสารท่ีต ่ากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

6 derivatives ดงันี ้
6.1  การเข้าท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging)  ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู่  
6.2  การเข้าท าธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือการลดความเส่ียง (non-hedging) global exposure limit 

6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทนุแบบซบัซ้อน 
จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF ไมมี่ข้อก าหนดเก่ียวกบั product limit 
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ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทนุ (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารหนี ้ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือ 
ตราสารหนีภ้าครัฐต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้ินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตราสาร
รายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ โดยไม่ให้นบั
รวมมลูคา่หนีส้ินดงักล่าวของเจ้าหนีท่ี้มีความเก่ียวข้องกบัผู้ออก เช่น เงินกู้ ยืมจาก
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั เป็นต้น  
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงิน
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ2 ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนีข้อง ผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ออก
ตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดบัต ่ากวา่ investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทนุ
เพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การ
ออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืน
แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 
(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทนุ CIS ตา่งประเทศ ที่
ออกหน่วยนัน้  
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันีโ้ดยได้รับความ
เหน็ชอบจากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

3 หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทนุ CIS ตา่งประเทศ  
ท่ีออกหน่วยนัน้  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันีโ้ดยได้รับความ
เหน็ชอบจากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

หมายเหต ุ:  
1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถึงกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

 
ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทนุ
ของกองทนุ และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม  

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเก็บจริง 
1 ธ.ค. ปี 58  

ถงึ  
30 พ.ย. ปี 59 

เรียกเก็บจริง 
1 ธ.ค. ปี 59  

ถงึ  
30 พ.ย. ปี 60 

เรียกเก็บจริง 
1 ธ.ค. ปี 60  

ถงึ  
30 พ.ย. ปี 61 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำก
กองทุนรวมทัง้หมด 

ไม่เกินร้อยละ 5.3500 ต่อปี 
ของมูลค่ำทรัพย์สินที่จดทะเบียน 1 

   

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมดที่
ประมำณกำรได้ 

    

1. คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ตอ่ปี 1.07 1.87 1.87 
2. คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไม่เกินร้อยละ 8.1685 ตอ่ปี 0.03 8.83 8.83 

3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ไม่เกินร้อยละ 1.8788 ตอ่ปี 0.27 8.27 8.27 
4. คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ 1 ไม่เกินร้อยละ 1.9795 ตอ่ปี    

 คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 
และส่งเสริมการขาย ภายหลงัการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก 

ตามที่จ่ายจริง 

 แตไ่ม่เกินร้อยละ 8.50  ตอ่ปี  
- - - 

 คา่ประกาศ NAV ในหนงัสือพิมพ์  ตามที่จ่ายจริง 0.11 8.16 8.82 
 คา่สอบบญัชี  ตามที่จ่ายจริง 0.12 8.16 8.10 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรไม่ได้     
 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามที่จ่ายจริง 0.35 8.18 8.13 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 3 1.95 1.79 1.70 
 คา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง 0.62 8.17 8.46 

 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถอืหน่วยลงทุน 
ของรอบปีบัญชีตัง้แต่เดือน  ธันวำคม ถงึ พฤศจิกำยน ย้อนหลัง 3 ปี 
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ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเก็บจริง 
1 ธ.ค. ปี 58  

ถงึ  
30 พ.ย. ปี 59 

เรียกเก็บจริง 
1 ธ.ค. ปี 59  

ถงึ  
30 พ.ย. ปี 60 

เรียกเก็บจริง 
1 ธ.ค. ปี 60  

ถงึ  
30 พ.ย. ปี 61 

 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 4 ไม่เกินร้อยละ 2.14 0.75 0.75 0.75 

 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 4 ไม่เกินร้อยละ 2.14 ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 

 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า 4 ไม่เกินร้อยละ 2.14 0.75 0.75 0.75 

 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก 4 ไม่เกินร้อยละ 2.14 ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 

 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 58 บาทตอ่รายการ 58 บาทตอ่รายการ 

 คา่ธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุหรือเอกสาร 
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแทนฉบบัเดมิที่สญูหาย 

ฉบบัละ 58 บาท ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 

 คา่ธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ อตัราท่ีธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

 คา่ธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือ
คา่ธรรมเนียมการหกัเงินเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ 

อตัราท่ีธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการ หรือ
นายทะเบียนด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่เกิน 75 บาทตอ่รายการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

 
 
หมำยเหตุ 
1 ทัง้นีก้ารก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และคา่ใช้จ่ายรวม ประมาณการจากมลูคา่ทรัพย์สิน ณ วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุ ในกรณีท่ีมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิระหว่างปีลดลงอย่างมีนยัส าคญั อาจส่งผลให้อัตราร้อยละต่อปีของค่าใช้จ่ายรวมเกินกว่าอตัราท่ีประมาณการไว้ข้างต้นได้โดยมิได้เกิดจาก
การเก็บคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 

2 เม่ือค านวณรวมกบัคา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทนุรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด 
3 ไม่รวมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
4 บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะกลุ่มในอตัราท่ีไม่เทา่กนั 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม และจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอื่นใด
ในท านองเดียวกนั (ถ้ามี) แล้ว 
บริษัทจัดการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยล งทนุ ทุกวนัท่ีมีการค านวณ
มลูค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล ผลประโยชน์ และ
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีค านวณ นัน้เป็นฐานในการค านวณคา่ธรรมเนียม 
บริษัทจดัการอาจเพิ่มคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายดงักล่าว ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมท่ีระบุไว้ล่าสุดในโครงการ ทัง้นี ้จะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 68 วนั โดยจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัติดต่อกัน และเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไว้ท่ีส านกังานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
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ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถอื 

AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเสีย่งต ่าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ 
ความเปลีย่นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะสง่ผลกระทบน้อยมาก 

AA มีความเสีย่งต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แตอ่าจได้รับผลกระทบจาก
ความเปลีย่นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

A มีความเสีย่งในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูแตอ่าจได้รับผลกระทบจากความ
เปลีย่นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

BBB มีความเสีย่งและมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผนัผวนที่เกิดขึน้จากการ
เปลีย่นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการช าระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกที่ได้รับอนัดบั
เครดิตในระดบัดงักลา่วที่มเีคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกที่ได้รับอนัดบั
เครดิตในระดบัดงักลา่วที่มเีคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 
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 ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุน 

รอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 
(NAV ณ 30 พฤศจกิำยน 2561 = 12.3605 บำท) 

  

ASP-NKY225 ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน  

(ตำมเวลำ) 
6 เดือน  

(ตำมเวลำ) 
1 ปี 1 
(ต่อปี) 

3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี 1 
(ต่อปี) 

10 ปี 1 
(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทุน 2 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม  -1.67% -1.95% 0.19% -1.31% 4.27% - - 5.50% 

ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * -1.82% -2.25% 0.67% -1.65% 4.21% - - 7.45% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 

(standard deviation) 
17.86% 18.14% 15.39% 17.46% 19.55% - - 19.95% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 

(standard deviation) * 
18.02% 18.67% 15.70% 17.71% 20.06% - - 20.38% 

Information Ratio 0.02% 0.34% -0.22% 0.04% 0.01% - - -0.24% 

หมำยเหตุ : 

- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 17 ธนัวาคม 2557 

- *ดชันี Nikkei 225 ปรับด้วยต้นทนุการปอ้งกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณ 

- 1 % ตอ่ปี 

- 2 % ตอ่ปี ยกเว้นกรณีท่ีกองทนุจดัตัง้ไม่ถงึ 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 

- การวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทนุท่ี สจก.ร.1/2559 

- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยันถึงผลการด าเนินงานใน
อนาคต 
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ผลขำดทุนสงูสุดในช่วงเวลำ 5 ปี 

(Maximum Drawdown) 
ณ สิน้รอบ 30 พฤศจกิำยน 2561 

 

-27.99% 
 
 
 
 

อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สนิที่กองทุนรวมลงทุน 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 30 พฤศจกิำยน 2561 
 

N/A 
 
 
 
 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 30 พฤศจกิำยน 2561 
 

N/A 
 
 
 
 

ข้อมูลกำรถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 30 พฤศจกิำยน 2561 

 

44.23% 
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ค ำเตอืนเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน 

 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการ เช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทนุ ในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน
เพ่ือกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิได้ท่ีเวบ็ไซต์บริษัท (www.assetfund.co.th) 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดขู้อมลูท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัท  www.assetfund.co.th 

 บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และ
เป็นเร่ืองท่ีไม่พงึกระท าโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ประกอบธุรกิจหรือพนกังานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตามเทศกาลท่ี
เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัท่ีิผู้ประกอบธุรกิจก าหนดไว้ภายในบริษัท ซึง่สามารถขอดแูนวทางนีไ้ด้ท่ีบริษัทจดัการ 

 บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ  ท่ีสมาคม
บริษัทจดัการลงทนุก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูล
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

 การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านกังานได้รับรองถึงความถูกต้อง
ของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกรำคม 2562 
 

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

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน แอสเซท พลสั ได้สอบทานข้อมูลในหนงัสือชีช้วนด้วยความระมดัระวงั และรับรองว่าข้อมูล
ถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด และไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั  

                           โดย                      
 

(นายคมสนั  ผลานสุนธิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


