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กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหน้ีทวีทรัพย์ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 6M2 Not for Retail Investors 

(ASP-TFIXED6M2) 

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหนว่ยลงทุนนี้ในชว่ง 6 เดือนได้  
กองทนุนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกและตราสารที่มีความเสีย่งด้านเครดิตและสภาพคล่อง  

ดังนั้น หากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทนุดังกล่าวผู้ลงทนุอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก” 
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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม – ข้อมูลสรุปโครงการฯ 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

ข้อมูลสรุปโครงการฯ + ข้อผูกพัน  

ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

ประเภท กองทุนรวมตราสารหน้ี ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  

อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต่ ากว่า 5 เดือน และ ไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม   
เงื่อนไขอื่นๆ : 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากปรากฏว่าจ านวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอ
ต่อการจัดตั้งกองทุนได้อย่างเหมาะสม โดยไม่น าทรัพย์สินท่ีจ าหน่ายได้ไปจดทะเบียนกองทุนรวม โดยบริษัท
จัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อก าหนดในเรื่องการคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน  

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม เมื่อพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง 
หรือไม่สามารถหาตราสารท่ีจะลงทุนตามท่ีแจ้งไว้ได้และผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราท่ี
ประมาณการไว้ และบริษัทจัดการจะจัดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติภายใน 1 เดือนนับแต่วันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  

(3) ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือกรณีกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดท่ีกระทบต่อการลงทุน
ของกองทุนท่ีน าเงินไปลงทุนในประเทศน้ันๆ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ หรือเงื่อนไขท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างต่างประเทศ หรือมีการจ ากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ และ/หรือ
มาตรการเกี่ยวกับการส ารองเงินทุนในประเทศซึ่งอาจมีผลกระทบท าให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุน
กลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินทุนกลับเข้ามาได้ภายใน
วันท่ีครบก าหนดอายุโครงการ จึงท าให้กองทุนอาจมีอายุโครงการมากกว่าท่ีก าหนด ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะพิจารณาน าเงินลงทุนรวมทั้งผลประโยชน์ท่ีได้รับจากเงินลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นท่ีผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส า นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะน าเงินลงทุนกลับเข้ามา
ในประเทศในโอกาสแรกท่ีกระท าได้ 

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวม : 12 กุมภาพันธ์ 2562 

กองทุนรวมนี้จะน าเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด 
กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในตราสารหน้ี และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่ง
ทุน และ/หรือหน่วย CIS รวมท้ังอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ และอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีอันดับความ
น่าเชื่อถือต่ ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และ/หรือ ท่ีไม่ได้รับการจัดดันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยในกรณีท่ีตราสาร
ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt) จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(investment-grade)  
กองทุนจะลงทุนท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศในส่วนการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจ านวน และอาจท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเพื่อ
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ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน นอกจากน้ีกองทุนอาจเข้าลงทุนในตราสารท่ีมีอายุยาวกว่าอายุโครงการโดยจะเข้าท าสัญญาขาย
ตราสารดังกล่าวเพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ เป็นต้น อน่ึง กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) 
ท้ังน้ี การค านวณอัตราส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนข้างต้นจะไม่น ามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่
วันท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรือระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการรวมด้วยก็ได้ 

ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน  
ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารท่ีกองทุนเข้าไปลงทุนไว้ 
โดยการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
 

ลักษณะส าคัญของกองทุน 

 มีการก าหนดประเภทผู้ลงทุน หรือแบ่ง class หรือไม ่?  
กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนส าหรับผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  

 กองทุนรวมนี้มีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?  
1,000 ล้านบาท ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุน
ของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ (green shoe)  

ท้ังน้ี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการแต่ไม่เต็มจ านวนท่ีเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุน
ของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวมก่อนครบก าหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และ
สงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มเงินทุนได้ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายหลังการจดทะเบียนกองทุนเรียบร้อยแล้ว 

 เหมาะสมกับเงินลงทุนลักษณะใด  ควรลงทุนในระยะเวลานานเท่าใด ? 
เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย (Accredited Investors) ท่ีมีศักยภาพในการดูแลตนเอง ท่ีมุ่งหวังผลตอบแทนท่ีดี 
และยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง โดยสามารถลงทุนได้จนครบก าหนดอายุกองทุน คือประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต่ ากว่า 
5 เดือนและไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

 ปัจจัยใดมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุน ? 
ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร และ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร  

 เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุน หรือมุ่งเน้นคุ้มครองเงินต้น หรือไม่ ? 
เป็นกองทุนรวมทั่วไปท่ีไม่ใช่กองทุนท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุน และไม่ได้คุ้มครองเงินต้น 

 รอบระยะเวลาบัญชี  
ประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต่ ากว่า 5 เดือนและไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

 การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ใด ?  
ไม่มี เน่ืองจาก กองทุนมีกลยุทธ์การการลงทุนครั้งเดียวและถือครองจนครบอายุโครงการ (buy-and-hold) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ี
คาดหวังตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ จึงไม่จ าเป็นต้องมีตัวชี้วัด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนท่ีก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด 
ค าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ 
ประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตัวดัชนีของตัวช้ีวัดไม่ได้จัดท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดย
บริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 

 

ข้อก าหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

การเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน 
ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และครั้งถัดไปไม่น้อยกว่า 5,000 บาท โดยน าจ านวนเงินท่ีได้รับช าระหาร
ด้วยราคาขายหน่วยลงทุน 
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ดังนี้         
เสนอขายครั้งแรก ระหว่าง 13 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่าน้ัน โดยจะไม่เสนอ
ขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
การช าระเงินค่าจองซื้ออาจช าระด้วยด้วยเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จ ากัด” ซึ่งเป็นบัญชี
กระแสรายวัน ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารดังต่อไปน้ี  
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ   
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3  
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร  
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ 
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายเพียงครั้งเดียว ณ วันครบอายุโครงการ หากวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันท าการถัดไปตามรายชื่อปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติท้ังจ านวนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหน้ี (กองทุนปลายทาง) ณ วันครบอายุโครการ 
ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ภายหลังจากการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันท า
การถัดไป ดังน้ัน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท ารายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นใดได้ โดยให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของกองทุนปลายทาง 
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 โดยมีรายละเอียดของตราสารที่คาดว่าจะลงทุนและข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณการผลตอบแทนของกองทุน ดังนี้ 

ตราสารที่ลงทุน (1) 

อันดับความน่าเชื่อถือของ 
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร 

ประมาณการ
ผลตอบแทนของ 
ตราสารต่อปี (2) 

สัดส่วน 
การลงทุน

โดยประมาณ (1) 

ประมาณการ
ผลตอบแทนที่
กองทุนจะได้รับ 

ต่อปี (1) 
National  
Rating 

International  
Rating 

เงินฝากประจ า 
ธนาคาร Bank of China สาขามาเก๊า (BOC)  

A / FITCH 1.80% 15.00% 0.2700% 

หุ้นกู้ระยะสั้น 
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด (YUANTA) 

AA / 
FITCH(tha) 

 1.90% 15.00% 0.2850% 

หุ้นกู้ระยะสั้น 
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
(ASK) 

BBB+ / 
TRIS 

 2.10% 15.00% 0.3150% 

ตั๋วแลกเงิน  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 
(BTS) 

A / TRIS  1.90% 10.00% 0.1900% 

ตั๋วแลกเงิน  
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
(THANI) 

A- / TRIS  1.90% 15.00% 0.2850% 

ตั๋วแลกเงิน  
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) 
(GUNKUL) 

BBB / TRIS  2.20% 10.00% 0.2200% 

ตั๋วแลกเงิน  
บริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) (MK) 

BBB / TRIS  2.60% 10.00% 0.2600% 

ตั๋วแลกเงิน  
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (TFG) 

BBB- / TRIS  3.80% 10.00% 0.3800% 

รวม      2.2050% 
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (3)      0.2050% 
ประมาณการผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รับ 
โดยเฉลี่ย 

     2.0000% 

ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)     6 เดือน 
หมายเหตุ :  
(1) บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเม่ือเป็นการด าเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จ าเป็นและ
สมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ โดยไม่ท าให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ ตราสารที่คาด
ว่าจะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตราสารอ่ืนหรือเพิ่มเติมตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น GHB, GSB, SMC, KTB, BAY, CIMBT, KBANK, KTB, 
TMB, SCB, TISCO BANK, TBANK, SCBT, KKP, LHBANK, ICBC, CCB, ABC, CBQ, DHB, KCB, ABQ, UOB, CENTEL, ESSO, LH, AP, 
CPN, TICON, QH, MPSC, TLT, AYCAL, PL, NOBLE, SIRI, BSL, UV, JMT, JMART, JWD, TPIPL, ROJNA, MTC, BRR, WHA, NOBLE, ORI, 
SENA, SAWAD, SC, KTC, GOLD, EPCO, S11, BTSG, CPF, CPFTH, BFIT, TRUE, TUC, EA, TBEV หรือตั๋วแลกเงินอาวัลโดยธนาคารพาณิชย์ 
หรือเงินฝากต่างประเทศ และ/หรืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส อนึ่ง หากไม่สามารถลงทุนให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการ 
(2) แหล่งที่มาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 
(3) ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่จะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุในโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 
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กรณีใดที่บริษัทจัดการ สงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 
1. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วย

ลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ท่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือ
ระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลอเมริกัน (US person) 
ดังที่กล่าวมาข้างต้น  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อตามค าสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการจองซื้อ 
ในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง กฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเป็นความผิดมูลฐานหรือ ความผิดฐาน
ฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 มีการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืน การไม่ขาย / ไม่รับซื้อคืน หยุดรับค าสั่งซื้อ / ขายคืน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 
บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้
ในกรณีดังต่อไปน้ี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดังต่อไปน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแล

ผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ 
(ข) มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ดังกล่าวไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว 
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซื้อ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ี
ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค าสั่งซื้อ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดังต่อไปน้ี 
(1) ตลาดหลักทรัพย ์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ 
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแล

ผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
(ข) ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ท้ังน้ี การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยุดรับค าสั่งซื้อ ค าสั่งขายคืน หรือ
ค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท าได้ไม่เกินหน่ึงวันท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวม
อย่างมีนัยส าคัญ 
(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนใน

หลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
(ข) มีเหตุการณ์ท่ีท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ

โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 
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(ค) มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจาก
ปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปน้ี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ันๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าดังต่อไปน้ี 

1. การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
3. การกระท าท่ีเป็นการปฏิบัติตามค าสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระส าคัญ 
 

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วันท าการ 

การหยุดรับค าสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อ
รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับค าสั่งซื้อ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าสั่งซื้อ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

 วิธีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ?  
กองทุนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ แต่บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยจะท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจ านวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดแอสเซทพลัส
ตราสารหน้ี (กองทุนปลายทาง) ณ วันครบอายุโครการ 

 กองทุนรวมนี้ก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร ?  
- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ภายใต้ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน โดยผู้โอนจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนรายการละ 
50 บาท 

- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา  พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ท่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือ
ระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลอเมริกัน (US person) 
ดังที่กล่าวมาข้างต้น  

 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
จากช่องทางใด ? 
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากเว็บไซต์ www.assetfund.co.th 
 
 

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

 กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครั้งที่มีการขาย หรือรับซ้ือคืน 
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกบริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียนจะด าเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 15 วันท าการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก และในกรณีท่ีบริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริษัท
จัดการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันท าการขาย หรือรับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนถูกจ ากัดสิทธิในเรื่องใด ? 
กรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

 ช่องทาง / วิธีการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการท่ีบริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ท่ี
ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนท าได้อย่างไร ? 
- ติดต่อบริษัทจัดการท่ี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด โทรศัพท์ 02-672-1111  
- ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  Help Center 1207  โทรศัพท์ 0-2263-6000  
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2470-1962/ 0-2470-1523 

 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุน 

 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด 
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขท่ี 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. นายพิทเยนท์ อัศวนิก กรรมการ 
3. นางจีรภัทร พิมานทิพย์ กรรมการ 
4. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการ 
5. นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการ 
6.  ดร. พัชร  สุระจรัส กรรมการ 

 รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)  
1.  นายรัชต์ โสดสถิตย์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. ดร. ไกรสร โอภาสวงการ กรรมการ 
3. ดร. พัชร  สุระจรัส กรรมการ 
 

http://www.assetfund.co.th/
http://www.assetfund.co.th/
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 จ านวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 
ณ วันท่ี 31 มกราคม 2562 มีจ านวนกองทุนรวมท้ังหมด 48 กองทุน  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 24,823,023,781.68 บาท 

 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  
1.  นายรัชต์  โสดสถิตย์  
2. นายไมตรี  โสตางกูร  
3. นายกมลยศ  สุขุมสุวรรณ  
4. นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ  
5. นายธนาชิต  ตั้งสุขสันต์  
6. นายกฤช  โคมิน  
7. นายณัฐพล  จันทร์สิวานนท์  
8. นายวรายุ วัฒนศิริ  
9. นายนิธิวิทย์ ฐานวรนนท์  
10. นางสาวศศินุช ลัพธิกุลธรรม 
11. นายเมธวัฒน์ ว่องกิจ 

 รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานทีเ่กี่ยวขอ้งกับการ

บริหารจัดการกองทุนรวม 
หน้าที ่

ความรับผิดชอบ 
นายนิธิวิทย์ ฐานวรนนท์  Bachelor of Arts in Economics, 

Simon Fraser University, 
Canada 

 CFA Charterholder 
 Fundamental Investment 

Analyst on Securities 
 Debt Instrument Investment 

Consultant 

 Present: Fund Manager,  
Asset plus Fund Management 

 2017 - 2018 : Assistant Fund Manager, 
Asset plus Fund Management 

 2015 - 2017: Manager, Credit Research 
Department,  
SCB Asset Management 

 2015: Officer, Multinational Corporate 
Department, Bank of Ayudhya 

 2013-2014: Relationship Officer, 
Corporate Finance Department, Bank of 
Tokyo-Mitsubishi UFJ, Bangkok branch 

บริหารกองทุน 

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด แต่งตั้ง 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด โทรศัพท์ 0-2672-1111 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 
นอกจากหน้าท่ีตามสัญญาแต่งตั้งแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทุนด้วย 
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 ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน                                                                          

 บริษัทจัดการ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด 
เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
Asset Plus Customer Care  0-2672-1111   www.assetfund.co.th 

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
1.   บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-3369 
2.   บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-684-8731, 8737 
3.   บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-648-3689 
4.   บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-829-6999 
5.   บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด โทรศัพท์ 02-680-1111 
6.   บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอเชีย เวลท์ จ ากัด โทรศัพท์ 02-680-5031 
7.   บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-231-3777 
8.   บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-205-7000 ต่อ 8883, 8887 
9.   บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด โทรศัพท์ 02-627-3100 ต่อ 1388 
10. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-638-5000 
11. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จ ากัด โทรศัพท์ 02-627-3100 ต่อ 1388 
12. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด โทรศัพท์ 02-697-3800 
13. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-9240, 9248 
14. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด โทรศัพท์ 02-672-5999 ต่อ 5294, 5965 
15. ธนาคารออมสิน โทรศัพท์ 02-299-8000 ต่อ 010220 
16. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากัด โทรศัพท์ 02-220-3977 
17. บริษัท หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-5800 
18. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-8888 
19. บริษทัหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-7000 
20. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด โทรศัพท์ 02-648-1111 ต่อ 1438 
21. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด โทรศัพท์ 02-659-5555 
22. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-359-0000 
23. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-6300 ต่อ 6330 
24. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด โทรศัพท์ 02-660-6688 ต่อ 6649, 6671, 6632 
25. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-275-0888 
26. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-635-1700 
27. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-862-9999 
28. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด โทรศัพท์ 02-949-1130 
29. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-217-8852 
30. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ ากัด โทรศัพท์ 02-343-9500 
31. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-8000 ต่อ 8083, 8231 
32. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเวลท์ รีพับบลิค จ ากัด โทรศัพท์ 02-266-6697 
33. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จ ากัด โทรศัพท์  02-026-5100 

34. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-696-0000

http://www.assetfund.co.th/
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ปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง 

 ปัจจัยความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk)  
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีผู้ออกตราสารหน้ีไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่ก าหนด 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารมีความมั่นคง มีสถานะการเงินท่ีดี 
และ/หรือ บริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade) 

 ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk)  
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น  การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน  อัตราดอกเบี้ย  เป็นต้น  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมูลของตราสาร และสภาวะการลงทุนในขณะน้ัน 

 ปัจจัยความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk)  
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดหวัง  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนมีหน้าท่ีวิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทท่ีลงทุน รวมท้ัง
ธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริษัทน้ันๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

 ปัจจัยความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)  
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามท่ีก าหนดไว้ เน่ืองจากโอกาสในการซื้อหรือขายตรา
สารมีจ ากัด  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีมีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเพื่อความ
คล่องตัวในการบริหารกองทุน 

 ความเสี่ยงทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk) 
เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงน้ี โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
อย่างใกล้ชิดและน ามาพิจารณาอย่างสม่ าเสมอ 

 ปัจจัยความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
เน่ืองจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน 
ท้ังน้ี เน่ืองจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ  จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะด าเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทน้ี โดยติดตามสถานการณ์ทางการ
เมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงน าข้อมูล Scoring ท่ีได้จากแบบจ าลองของทาง Bloomberg ส าหรับแต่ละประเทศคู่ค้าท่ีบริษัท
จัดการมีสัดส่วนการลงทุนมาพิจารณาอย่างสม่ าเสมอ 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage Risk)  
เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน  ดังน้ัน หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ย่อมท าให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset) กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหลักทรัพย์
ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง  กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคา ณ วันใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือ
น้อยกว่าราคาตลาดขณะน้ัน ท้ังนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้
ท้ังหมด และกรณีท่ีผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึ้น  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึ้น โดยจะลงทุนในสัดส่วนท่ี
เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง 
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 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหน่ึงเมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหน่ึง เน่ืองจากกองทุนอาจมีการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้ผลตอบแทนท่ีได้รับมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงด้านน้ี โดยพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพื้นฐานท่ีลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงเต็มจ านวน (Fully Hedge) จากการลงทุน (Hedging) และอาจท าให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศน้อยลง 
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 ตารางสรุปอัตราสว่นการลงทนุของกองทนุรวม 
 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 
2 
 

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  
2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป  ไม่จ ากัดอัตราส่วน 
2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ ากว่า 2 อันดับแรก ไม่เกิน 35% 

2.3  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า investment grade หรือ ไม่มี credit rating ไม่เกิน 25% 
3 หน่วย CIS  ไม่จ ากัดอัตราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หรือศุกูก ท่ีผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขา 
ธพ. ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหน้ี ≤ 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน  
ท่ีไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี้ 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย 
5.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหน้ี > 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน ต้องขึ้นทะเบียน
หรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5% 

6 6.1  ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
6.1.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หรือศุกูก ท่ีผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและ
เสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)  
6.1.2  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
6.1.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.1.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.1.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหน้ี < 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน  

รวมกันไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ าหนักของทรัพย์สินใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

ท่ีไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.2.1 หรือ 6.1.2.2  ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว 
ต้องเป็นบุคคลดังน้ี 
6.1.2.3.1  บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.2.3.2  สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.2.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับบุคคลตาม 
ข้อ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2 
6.1.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหน้ี > 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน  
ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.2  reverse repo 
6.3  OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
 

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึงดังน้ี แล้วแต่ 
อัตราใดจะสูงกว่า  
(1) 25% หรือ  
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน ใน 
benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 
 (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา 
ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ี MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี  เว้นแต่เป็น MF ท่ีมีอายุ
โครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุ
กองทุน 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ท่ีอายุ
กองทุน คงเหลือ < 6 เดือน  ท้ังนี้ 
เฉพาะ MF ท่ีมีอายุโครงการ > 1 ปี  
 

2 ทรัพย์สินดังน้ี 
2.1  B/E หรือ P/N ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MFได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MFสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได้ 

รวมกันไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี 
(ข้อน้ีไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ท่ีลงทุนใน B/E P/N 
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบ 
การลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน) 

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้

ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  
รวมกันไม่เกิน 15% 

 
6 derivatives ดังนี้ 

6.1  การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)  

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

7 ทรัพย์สินดังต่อไปน้ี 
7.1 ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 
7.2 derivative ท่ีมี underlying เป็นตราสารตามข้อ 7.1 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20% 

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ product limit 
 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

1 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน  
และศุกกู ของผู้ออกรายใดรายหน่ึง  
(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทยหรือ
ตราสารหน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตราสารรายน้ัน 
ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่า
หน้ีสินดังกล่าวของเจ้าหน้ีท่ีมีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเกี่ยวข้อง
กัน เป็นต้น 
ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารตามข้อน้ีของผู้ออกรายน้ันเป็นรายครั้ง  เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออก 
ตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดับต่ ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อ
กองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน  
1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีท่ี 
ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคล
ดังนี้  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด 
กองทุนหน่ึง 

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ท้ังหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออก
หน่วยน้ัน 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังน้ี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังน้ีโดยได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

หมายเหตุ :  
1 หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีน้ัน โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
บัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) 
หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบก าหนดการจัดท างบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 
ท้ังนี้ การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันจดทะเบียน) 

รายการที่เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 2.70 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้  
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ  ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี 

2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  ไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปี 
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี 
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1 ไม่เกินร้อยละ 1.13 ต่อปี 

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์  
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) 

ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 

 ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์  ตามที่จ่ายจริง 
 ค่าสอบบัญชี  ตามที่จ่ายจริง 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้  
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด 2 
 ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง 

 

ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้ถือหนว่ยลงทุน 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

รายการที่เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า  ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ 

 ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสาร 
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สูญหาย 

ฉบับละ 50 บาท 

 ค่าธรรมเนียมการท ารายการซื้อขายหน่วยลงทุน อัตราท่ีธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมการหักเงินเพื่อ
ซื้อหน่วยลงทุน 

อัตราท่ีธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนด าเนินการให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ 

 
 

หมายเหตุ 
1 เมื่อค านวณรวมกับค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด 
2 เนื่องจากเป็นรอบระยะเวลาบัญชีปีแรก จึงยังไม่สามารถค านวณได้ 

ท้ังน้ี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี)  

บริษัทจัดการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันท่ี มีการ
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินท้ังหมด หักด้วยมูลค่าหน้ีสินท้ังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันท่ีค านวณ น้ันเป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม  

บริษัทจัดการอาจเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมท่ีระบุไว้ล่าสุดในโครงการ  
ท้ังน้ี จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไว้ท่ีส านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
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ค าเตอืนเกี่ยวกับการลงทนุในหนว่ยลงทุน 
 

 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหน้ีทวีทรัพย์ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย สามารถลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือ
ต่ ากว่าอันดับท่ีลงทุนได้ (non-investment grade) หรือท่ีไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนท่ีมากกว่า
อัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหน้ีของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุน
จากการลงทุนบางส่วนหรือท้ังจ านวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการ 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
เพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์บริษัท (www.assetfund.co.th) 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ท่ีส านักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือท่ีเว็บไซต์ของบริษัท www.assetfund.co.th 

 บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และ
เป็นเรื่องท่ีไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ประกอบธุรกิจหรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตาม
เทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีผู้ประกอบธุรกิจก าหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอดูแนวทางนี้ได้ท่ีบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ีสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจัดการจะสามารถก ากับและดูแล
การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รับรองถึงความถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมด ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.assetfund.co.th) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 
 

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

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนด้วยความระมัดระวัง และรับรองว่าข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด  

                           โดย                      
 

(นายคมสัน  ผลานุสนธิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


