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หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม – ข้อมูลสรุปโครงกำรฯ 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic 

ข้อมูลสรุปโครงกำรฯ + ข้อผูกพัน  

ประเภท และนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม รวมถงึผลตอบแทนทีผู้่ลงทุนจะได้จำกเงนิลงทุน 

ประเภท กองทนุรวมผสม ท่ีไม่ก  ำหนดสดัส่วนกำรลงทนุในตรำสำรทนุท่ีลงทนุในต่ำงประเทศ  

อำยุโครงกำร ไม่ก  ำหนด 

วันทีไ่ด้รับอนุมัตใิห้จัดต้ังและจัดกำรกองทุนรวม :  วนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2554 

วันทีจ่ดทะเบียนกองทุนรวม : วนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2556 

กองทุนรวมนีจ้ะน ำเงินไปลงทุนในทรัพยส์ินใด 
กองทนุจะลงทนุในตรำสำรแห่งทนุ ตรำสำรแห่งหนี ้เงินฝำก ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หลกัทรพัย ์และหรือ ทรพัยส์ินในต่ำงประเทศในภูมิภำคต่ำงๆ 
ทั่วโลก ตำมท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนดหรือใหค้วำมเห็นชอบใหล้งทนุได ้โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 80 ของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิ 
โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรพัยท่ี์คำดกำรณ์ว่ำมีโอกำสไดร้บัผลตอบแทนท่ีดีในแต่ละช่วงเวลำ  (Investment Themes) โดยผูจ้ัดกำร
กองทนุจะปรบัสดัส่วนกำรลงทุนใหเ้หมำะสมกับภำวะกำรลงทุนหรือกำรคำดกำรณ์แนวโนม้กำรลงทนุในแต่ละขณะ ท ำใหบ้ำงช่วงเวลำ 
กองทนุอำจเนน้ลงทนุในกลุ่มหลกัทรพัย์ ภูมิภำค กลุ่มประเทศ หรือกลุ่มธุรกิจท่ีคำดว่ำจะไดร้บัประโยชนจ์ำกภำวะกำรลงทนุในแต่ละช่วง 
ทัง้นี ้ผูจ้ดักำรกองทนุจะปรบัสดัส่วนกำรลงทนุระหวำ่งตรำสำรทนุและตรำสำรหนีไ้ด ้0-100% เพ่ือใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณแ์ตล่ะขณะ 
กองทุนอำจจะลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งสินทรพัยส์ภำพคล่อง เงินฝำก ตลอดจนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนในประเทศ ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด เพ่ือส ำรองไวส้  ำหรบัคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนของกองทนุ รอกำรลงทนุ หรือเพ่ือรกัษำสภำพคล่องของกองทนุ 
กองทุนอำจลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งตรำสำรหนีท่ี้มีอันดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรหรือผูอ้อกต ่ำกว่ำท่ีสำมำรถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) 
หรือตรำสำรที่ไม่ไดร้บักำรจดัดนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (Unrated Securities) และตรำสำรทนุท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์
เน่ืองจำกกองทนุมีนโยบำยเนน้ลงทนุในต่ำงประเทศ จึงอำจจะไดร้บัผลกระทบจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน บริษัทจดักำรอำจ
พิจำรณำจดัใหมี้กำรประกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ หรือควำมเส่ียงจำกกำรลงทนุในต่ำงประเทศ ใหเ้หมำะสม
กบัสภำวกำรณแ์ต่ละขณะ ตำมดลุยพินิจของผูจ้ดักำรกองทนุ โดยจะพิจำรณำลงทนุในหรือมีไวซ้ึง่สญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) ท่ี
มีตวัแปรเป็นอตัรำแลกเปล่ียนเงินระหว่ำงค่ำเงินสกุลพืน้ฐำนท่ีลงทนุกบัค่ำเงินบำท เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรลงทุน (Hedging) โดย
ใชก้ำรคำดกำรณ์แนวโนม้อตัรำแลกเปล่ียนเงินเป็นปัจจยัหลกั กล่ำวคือ ในกรณีบริษัทจดักำรคำดกำรณว์ำ่ค่ำเงินดอลลำรส์หรฐัมีแนวโนม้
อ่อนค่ำลง บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงอตัรำแลกเปล่ียนในสดัส่วนท่ีค่อนขำ้งมำก 
แต่หำกค่ำเงินดอลลำรส์หรฐัมีแนวโนม้แข็งค่ำขึน้ บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำไม่ลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพ่ือป้องกันควำมเส่ียง
อตัรำแลกเปล่ียน หรืออำจลงทนุในสดัส่วนนอ้ย 

ผู้ลงทุนจะได้อะไรจำกเงนิลงทุน  
ผูล้งทนุมีโอกำสไดร้บัผลตอบแทนในรูปของก ำไรจำกมลูคำ่หน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ เม่ือผูล้งทนุขำยคืนหน่วยลงทนุ    
 

ลักษณะส ำคัญของกองทุน 

 มีกำรก ำหนดประเภทผู้ลงทุน หรือแบ่ง class หรือไม่ ?  
กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส ำหรบัผูล้งทนุทั่วไป และไม่มีกำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ  

 กองทุนรวมนีม้ีจ ำนวนเงนิทุนโครงกำรเท่ำใด ?  
2,000 ลำ้นบำท และสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มทนุไดต้ำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
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 เหมำะสมกับเงนิลงทุนลักษณะใด  ควรลงทุนในระยะเวลำนำนเท่ำใด ? 
เหมำะสมกบัผูล้งทนุท่ีตอ้งกำรกระจำยกำรลงทนุ ในตรำสำรแห่งทนุต่ำงประเทศ และมีโอกำสท่ีจะไดร้บัผลตอบแทนท่ีดี ทัง้นี ้ผูล้งทนุ
ควรมีควำมเขำ้ใจและยอมรบัควำมเส่ียงของกำรลงทนุในต่ำงประเทศได ้

 ปัจจัยใดมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงนิลงทุน ? 
- กำรเปล่ียนแปลงของรำคำหลกัทรพัย ์
- กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน 

 เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุน หรือมุ่งเน้นคุ้มครองเงินต้น หรือไม่ ? 
เป็นกองทนุรวมทั่วไปท่ีไม่ใช่กองทนุท่ีมีผูป้ระกนัเงินลงทนุ และไม่ไดคุ้ม้ครองเงินตน้ 

 รอบระยะเวลำบัญชี  
31 ตลุำคม 

 กำรลงทุนในกองทุนรวมนีค้วรเปรียบเทยีบกับตัวชีวั้ด (Benchmark) ใด ?  
- ดชันี MSCI AC World ในสดัส่วน 50% และ  
- ดชันี JP Morgan Global Aggregate Bond Index TR (Unhedged) ในสดัส่วน 50%  
ปรบัดว้ยอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีค  ำนวณผลตอบแทน  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในกำรเปรียบเทียบตำมท่ีบริษัทจดักำรเห็นควรและเหมำะสม ซึ่งอยู่ภำยใตก้รอบ
นโยบำยกำรลงทุนท่ีก ำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะเปิดเผยข้อมูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหนำ้อย่ำงชัดเจนถึงวนัท่ีมีกำรเป ล่ียน
ตวัชีว้ดั ค  ำอธิบำยเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในกำรเปล่ียนตวัชีว้ดัดงักล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร ภำยใน
เวลำท่ีผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได ้

อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมประกำศ เง่ือนไขและขอ้ก ำหนดของสมำคมบรษิัทจดักำรลงทนุ และ/
หรือ ประกำศ ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เก่ียวกบัมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม และ/หรือ 
กำรเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในกำรใชเ้ปรียบเทียบในกรณีท่ีผูอ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท  ำหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัรำดงักล่ำวอีกตอ่ไป 
โดยบริษัทบริษัทจัดกำรจะแจง้เปล่ียนแปลงดังกล่ำวผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร 
ภำยในเวลำท่ีผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูกำรตดัสินใจลงทนุได ้
 

ข้อก ำหนดในกำรซือ้ขำยและโอนหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมนีม้ีวธีิกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร ? 
ท่ำนสำมำรถซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวันท ำกำร ท่ีเป็นวันท ำกำรปกติของบริษัทจัดกำร ตัง้แต่เวลำเปิดท ำกำรของบริษัทจัดกำร หรือ
ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนถึงเวลำ 15.30 น. และโดยช ำระเงินค่ำจองซือ้ดว้ยเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ำย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทุน
ของ บลจ.  แอสเซท พลสั จ ำกดั” ซึ่งเป็นบญัชีกระแสรำยวนัซึ่งเปิดไวก้บัธนำคำรกสิกรไทย สำขำรำษฎรบ์รูณะ ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ 
สำขำพระรำมที่ 3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำสำทร ธนำคำรกรุงไทย สำขำเอ็มไพรท์ำวเวอร ์และธนำคำรไทยพำณิชย ์สำขำถนนวทิย ุ
ส ำหรบักำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะช ำระเป็นเช็คหรือโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรตำมท่ีท่ำนไดร้ะบุไวใ้นใบค ำขอเปิด
บญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ภำยใน 5 วนัท  ำกำรนบัแตว่นัท่ีค  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ 

 กรณีใดทีบ่ริษัทจัดกำร สงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน ? 
1. บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธกำรจองซือ้ตำมค ำสั่งจองซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีบรษิัทจดักำรไดพ้ิจำรณำแลว้ว่ำกำรจองซือ้
ในกรณีดงักล่ำวมีผลกระทบตอ่กำรลงทนุของกองทนุ หรือตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือต่อช่ือเสียง หรือตอ่ควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำย
ของบริษัทจดักำร หรือมีเหตอุนัควรสงสยัว่ำกำรซือ้หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทนุอำจเป็นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงิน
ตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
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2. บริษัทจัดกำรมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุน
ของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกำ พลเมืองสหรฐัอเมริกำ รวมถึงผูท่ี้มีหนังสือเดินทำงของประเทศสหรฐัอเมริกำ
หรือผูท่ี้มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรฐัอเมริกำหรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกำ รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคลดงักล่ำว และ
บริษัท หรือหำ้งหุน้ส่วนซึ่งจัดใหมี้ขึน้ และด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ บริษัทจดักำรจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบักำรสั่งซื ้อ 
กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้มส ำหรบัผูล้งทนุท่ีเป็นบุคคลอเมรกินั (US person) ดงัที่กล่ำวมำ
ขำ้งตน้ เวน้แตเ่ป็นกำรโอนทำงมรดก 

 มีกำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืน กำรไม่ขำย / ไม่รับซือ้คืน หยุดรับค ำส่ังซือ้ / ขำยคืน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร ? 
บริษัทจดักำรอำจเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดมี้ค  ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้
ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีท่ีเขำ้เหตุดังต่อไปนี้ โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชนแ์ลว้ 
(ก) มีเหตจุ  ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มีเหตท่ีุท  ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินท่ีลงทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตดุงักล่ำวอยู่นอกเหนือ

กำรควบคมุของบรษิัทจดักำรกองทนุรวม 
(2) ผูถื้อหน่วยลงทนุมีค  ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลำท่ีบรษิัทจดักำรกองทนุรวมพบว่ำรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน

ดงักล่ำวไม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคิดเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ  0.5 ของ
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลังและรำยงำน
กำรชดเชยรำคำ 

กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังทีรั่บไว้แล้ว 
บริษัทจัดกำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค  ำสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ี
ไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออำจหยดุรบัค  ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค  ำสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได ้ในกรณีท่ีปรำกฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้
(1)  ตลำดหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ 
(2)  บรษิัทจดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสุจรติและสมเหตสุมผลว่ำเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของ

ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
(ก) มีเหตจุ  ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล 
(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม หรือ 
(ค) มีเหตจุ  ำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้กำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสับเปล่ียนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือกำรหยุดรบัค  ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือ
ค  ำสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตำม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหก้ระท ำไดไ้ม่เกินหนึ่งวนัท  ำกำร เวน้แตจ่ะไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน 

(3) กองทนุรวมไดล้งทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในตำ่งประเทศ และมีเหตกุำรณด์งัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่กองทนุ
รวมอย่ำงมีนยัส ำคญั 
(ก) ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยท่ี์กองทนุรวมลงทนุไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุใน

หลกัทรพัยท่ี์ซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์หง่นัน้เกินกว่ำรอ้ยละสิบของมลูคำ่ทรพัยส์ินสุทธิของกองทนุรวม 
(ข) มีเหตกุำรณท่ี์ท ำใหไ้ม่สำมำรถแลกเปล่ียนเงินตรำตำ่งประเทศไดอ้ย่ำงเสรี และท ำใหไ้ม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรบั

โอนเงินจำกตำ่งประเทศไดต้ำมปกต ิหรือ 
(ค) มีเหตท่ีุท  ำใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินท่ีลงทนุไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติซึง่เหตดุงักล่ำวอยู่เหนือ

กำรควบคมุของบรษิัทจดักำรกองทนุรวม และผูด้แูลผลประโยชนเ์หน็ชอบดว้ยแลว้ 
(4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้  หรือเป็นกำรหยุดรบัค  ำสั่งซือ้หน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย 

เน่ืองจำกปรำกฏขอ้เทจ็จรงิดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) บรษิัทจดักำรกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผูล้งทนุรำยนัน้ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำดงัตอ่ไปนี ้
1. กำรกระท ำท่ีเป็นควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
ไม่วำ่จะเป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ 

2. กำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย หรือ 
3. กำรกระท ำท่ีเป็นกำรปฏิบตัติำมค ำสั่งเก่ียวกบักำรยึดหรืออำยดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ  ำนำจตำมกฎหมำย 

(ข) บรษิัทจดักำรกองทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลกูคำ้ และตรวจสอบเพ่ือทรำบขอ้เทจ็จรงิเก่ียวกบัลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 
(5) อยู่ในระหว่ำงด  ำเนินกำรเปล่ียนใหบ้ริษัทจดักำรรำยอ่ืนเขำ้บรหิำรจดักำรกองทนุรวมภำยใตก้ำรจดักำรของตนอนัเน่ืองมำจำกกำรท่ี
บริษัทจัดกำรรำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรด ำรงเงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม กำรจดักำรกองทนุส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหนำ้ซือ้
ขำยหลักทรพัย์และกำรคำ้หลักทรพัยแ์ละกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และกำรเป็นผูจ้ัดกำรเงินทุนสัญญำซือ้ขำย
ล่วงหนำ้ ซึง่ใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 3 วนัท  ำกำร 
(6) อยู่ระหวำ่งด  ำเนินกำรเพ่ือเลิกกองทนุรวมตำมขอ้ผกูพนั 

กำรหยุดรับค ำส่ังซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทุน 
เพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นเพ่ือรกัษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศ 
หรือเพ่ือรกัษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศใหบ้รษิัทจดักำรหยุดรบัค  ำสั่งซือ้ ค ำสั่ง
ขำยคืน หรือค  ำสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นกำรชั่วครำวตำมระยะเวลำท่ีเห็นสมควร  แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนั
ท ำกำรติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ใหข้ยำยระยะเวลำหยุดรบัค  ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค  ำสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได ้

 วธีิสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร ?  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุกบักองทนุเปิดอ่ืนท่ีบริษัทจดักำรก ำหนดใหส้ำมำรถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได ้ตำมวนั เวลำ 
ท่ีบรษิัทเปิดใหมี้กำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

  กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร ? 
- ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ภำยใต้ข้อจ ำกัดกำรซือ้ขำย  โอน โดยผู้โอนจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรโอน 
รำยกำรละ 50 บำท 

- บริษัทจดักำรมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของ
กองทนุกบัหรือเพ่ือประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิำ พลเมืองสหรฐัอเมริกำ รวมถึงผูท่ี้มีหนงัสือเดินทำงของประเทศสหรฐัอเมรกิำ
หรือผูท่ี้มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรฐัอเมรกิำ หรือบุคคลซึง่โดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมรกิำ รวมถงึกองทรพัยส์ินของบุคคลดงักล่ำวและบริษัท 
หรือหำ้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหมี้ขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ บรษิัทจดักำรจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบักำรสั่งซือ้ กำรจดัสรร 
และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้มส ำหรบัผูล้งทนุท่ีเป็นบุคคลอเมรกินั (US person) ดงัที่กล่ำวมำขำ้งตน้  

 ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกีย่วกับมูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้จำก
ช่องทำงใด ? 
ทำ่นสำมำรถตดิตำมมลูคำ่หน่วยลงทนุของทำ่นจำกเวบ็ไซต ์www.assetfund.co.th

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

 กองทุนรวมนีม้ีกำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร ? 
บรษิัทจดักำรโดยนำยทะเบียนจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุหรือผูล้งทนุทกุครัง้ท่ีมีกำรขำยหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุใหผู้ล้งทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัท  ำกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 ผู้ลงทุนถูกจ ำกัดสิทธิในเร่ืองใด ? 
กรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจดักำร
กองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันัน้ในส่วนท่ีเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 ช่องทำง / วธิีกำรตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทนุสำมำรถตรวจดแูนวทำงในกำรใชส้ิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใชส้ิทธิออกเสียงได ้โดยวธีิกำรท่ีบริษัทจดักำรไดเ้ปิดเผยไวท่ี้
ส  ำนกังำนของบรษิัทจดักำร หรือผ่ำนเครือข่ำยอินเทอรเ์นตของบรษิัทจดักำร www.assetfund.co.th หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 

 ช่องทำงและวธิีกำรร้องเรียนท ำได้อย่ำงไร ? 
- ตดิตอ่บรษิัทจดักำรท่ี บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั โทรศพัท ์02-672-1111 
- ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  Help Center 1207  โทรศพัท ์02-263-6000  
- ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)  โทรศพัท ์02-470-1962/ 02-470-1523 

 

บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของกองทุน 

 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดกำร  
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั 
ชัน้ 17 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร ์เลขท่ี 175 ถนนสำทรใต ้แขวงทุง่มหำเมฆ  เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120    
Asset Plus Customer Care  02-672-1111  โทรสำร 02-672-1180 www.assetfund.co.th 

 รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท  
1. นำยนภดล รมยะรูป ประธำนคณะกรรมกำร 
2. นำยพิทเยนท ์ อศัวนิก กรรมกำร 
3. นำยโสภณ บณุยรตัพนัธุ ์ กรรมกำร 
4. ดร. พชัร  สรุะจรสั กรรมกำร 

 รำยชื่อผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) 
1.  ดร. พชัร  สรุะจรสั ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
2. นำยคมสนั ผลำนสุนธิ กรรมกำร 
3.  นำยณฐัพล จนัทรส์ิวำนนท ์ กรรมกำร 

 จ ำนวนกองทุนรวมท้ังหมดภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562 มีจ ำนวนกองทนุรวมทัง้หมด 49 กองทนุ  
มลูคำ่ทรพัยส์ินสุทธิของกองทนุรวมเทำ่กบั 23,647,544,928.01 บำท 
 
 
 

http://www.assetfund.co.th/
http://www.assetfund.co.th/
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 รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทุน  
1.  นำยณัฐพล  จนัทรส์ิวำนนท ์  
2. นำยไมตรี โสตำงกรู  
3. นำยกมลยศ สขุมุสวุรรณ  
4. นำงสำวทิพยว์ดี อภิชยัสิร ิ  
5. นำยกฤช โคมิน  
6. นำงสำวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 

7. นำยเมธวฒัน ์ วอ่งกิจ 

 รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิำรศกึษำ และประสบกำรณก์ำรท ำงำนทีเ่กี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม รวมท้ัง
หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว 

ชื่อ-สกุล ประวัตกิำรศกึษำ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
หน้ำที่ 

ควำมรับผิดชอบ 
นำยณัฐพล จนัทรส์ิวำนนท ์ - Master in Finance and 

Management, University 
of St Andrews 

- Bachelor in Political 
Science, Public 
Administration, 
Chulalongkorn University 

- CFA Level I 

- 2019-Present: Executive Director / 
Chief Investment Officer 

- 2017-2019:  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 

บรหิำรกองทนุ 

นำงสำวศศินชุ 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 

บรหิำรกองทนุ 

 ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน ์

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ี บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั แตง่ตัง้ 

นำยทะเบียนหน่วยลงทุน 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั โทรศพัท ์02-672-1111 
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ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)  โทรศพัท ์02-470-3200 

นอกจำกหนำ้ท่ีตำมสญัญำแตง่ตัง้แลว้ ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และผูด้แูลผลประโยชน ์
ยงัมีหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยในกำรรกัษำประโยชนผ์ูล้งทนุดว้ย 

ช่องทำงทีผู้่ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับกองทุน 

 บริษัทจัดกำร 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั 
เลขท่ี 175 อำคำรสำธรซติีท้ำวเวอร ์ชัน้ 17 ถนนสำทรใต ้แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120  
Asset Plus Customer Care  02-672-1111   www.assetfund.co.th 

 ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
1. บรษิัทหลกัทรพัย ์เออีซี จ  ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-659-3390 
2. บรษิัท หลกัทรพัยไ์อรำ่ จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-684-8888 
3. บรษิัท แอ๊ดวำนซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ำกดั โทรศพัท ์02-648-3600 
4. บรษิัท หลกัทรพัยเ์อเซีย พลสั จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-680-1234 
5. บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ำกดั โทรศพัท ์02-680-5000 
6. บรษิัท หลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-231-3777  
7. บรษิัท หลกัทรพัยค์นัทรี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-205-7000 
8. บรษิัท หลกัทรพัยซ์ีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกดั โทรศพัท ์02-841-9000 
9. ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-626-7777 
10. บรษิัท หลกัทรพัยโ์นมรูะ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-638-5000 
11. บรษิัทหลกัทรพัยน์ำยหนำ้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ เซน็ทรลั เวลธ ์โซลูชนั จ ำกดั โทรศพัท ์02-103-8811 
12. บรษิัท หลกัทรพัยฟิ์นนัซำ่ จ ำกดั โทรศพัท ์02-660-5000 
13. บรษิัท หลกัทรพัยฟิ์ นนัเซีย ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-660-5429-30 
14. บรษิัท หลกัทรพัยโ์กลเบล็ก จ ำกดั โทรศพัท ์02-672-5920   
15. บรษิัท หลกัทรพัยไ์อ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-658-5800 
16. บรษิัท หลกัทรพัยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-658-8888 
17. บรษิัท หลกัทรพัยก์สิกรไทยจ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-696-0000 
18. บรษิัท หลกัทรพัยก์รุงศรี จ  ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-659-7000  
19. บรษิัท หลกัทรพัยเ์คทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั โทรศพัท ์02-648-1111 
20. บรษิัท หลกัทรพัยเ์คที ซีมีโกจ้  ำกดั โทรศพัท ์02-695-5000   
21. บรษิัท หลกัทรพัยเ์มยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-658-6300 
22. บรษิัท หลกัทรพัยเ์มอรช์นั พำรท์เนอร ์จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-660-6677 
23. บรษิัท หลกัทรพัยเ์มอรช์ั่น พำรท์เนอร ์จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-660-6621 
24. บรษิัท หลกัทรพัยภ์ทัร จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-305-9000 
25. บรษิัท หลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-635-1700 
26. บรษิัท หลกัทรพัยอ์ำรเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-088-9999 
27. บรษิัท หลกัทรพัยน์ำยหนำ้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ำกดั โทรศพัท ์02-026-6222 
28. บรษิัท หลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ำกดั โทรศพัท ์02-022-1499  
29. บรษิัท หลกัทรพัยไ์ทยพำณิชย ์จ ำกดั โทรศพัท ์02-949-1000 

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


 
กองทนุเปิดแอสเซทพลสั Strategic         8 
 

30. บรษิัท หลกัทรพัยธ์นชำต จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-217-8888 
31. บรษิัท หลกัทรพัยท์รีนีตี ้จ  ำกดั โทรศพัท ์02-343-9500 
32. บรษิัท หลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-659-8000 
33. บรษิัท หลกัทรพัยน์ำยหนำ้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ เวลท ์รีพบับลิค จ ำกดั โทรศพัท ์02-266-6697 
34. บรษิัท หลกัทรพัย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั โทรศพัท ์02-009-8888 
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ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพือ่ลดควำมเสี่ยง 

 ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market risk) 
คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผันผวนของรำคำ หรือผลตอบแทนโดยรวมของตรำสำรปรับตัวขึน้ลง  โดยได้รบัผลกระทบจำกปัจจัยทำง
เศรษฐกิจ หรือภำวะตลำด เช่น กำรเมือง เศรษฐกจิ ควำมผนัผวนของค่ำเงิน  อตัรำดอกเบีย้ เป็นตน้  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริษัทจัดกำรจะกระจำยกำรลงทุน โดยวิเครำะหข์้อมูลของตรำสำร และสภำวะกำรลงทุนใน
ขณะนัน้  

 ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (Exchange rate risk) 
เน่ืองจำกกองทุนน ำเงินลงทุนซึ่งเป็นเงินบำทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินต่ำงประเทศ จึงอำจมีควำมเส่ียงท่ีเกิดจำก
ควำมผันผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงิน ของทัง้ 2 สกุลเงินได ้กล่ำวคือ หำกค่ำเงินบำทแข็งขึน้จำกวนัท่ีกองทนุเขำ้ลงทนุเม่ือเทียบกับสกุลเงิน
ต่ำงประเทศท่ีเขำ้ลงทนุนัน้ (เช่นจำก 36.00 บำท ต่อ 1 ดอลลำรส์หรฐั เป็น 35.50 บำทต่อ 1 ดอลลำรส์หรฐั) จะท ำใหม้ลูค่ำทรพัยส์ินสุทธิของ
กองทุนเม่ือค  ำนวณเป็นสกุลเงินบำทนอ้ยลง ในทำงตรงกันขำ้มหำกค่ำเงินบำทมีค่ำอ่อนลง (เช่น จำก 36.00 บำทต่อ 1 ดอลลำรส์หรฐั เป็น 
36.50 บำทตอ่ 1 ดอลลำรส์หรฐั) จะท ำใหม้ลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุเม่ือค  ำนวณเป็นสกลุเงินบำทมำกขึน้ 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริษัทจดักำรจะบริหำรควำมเส่ียงดำ้นนี ้โดยพิจำรณำลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 
(Derivatives) ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัรำแลกเปล่ียนเงินระหว่ำงค่ำเงินสกุลพืน้ฐำนท่ีลงทนุกบัค่ำเงินบำท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือป้องกนัควำมเส่ียง
จำกกำรลงทุน (Hedging) ตำมสภำวกำรณ์ตลำดหรือเม่ือบริษัทจัดกำรเห็นสมควร ยกตวัอย่ำงเช่น กรณี ค่ำเงินดอลลำรส์หรฐัฯเป็นค่ำเงิน
สกุลพืน้ฐำนท่ีลงทุน หำกค่ำเงินดอลลำรส์หรฐัฯมีแนวโน้มอ่อนค่ำลง ผู้จัดกำรกองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพ่ือ
ป้องกันควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับอัตรำแลกเปล่ียน (FX Derivatives) ในสัดส่วนท่ีมำกกว่ำ กรณีท่ี ค่ำเงินดอลลำรส์หรฐัฯ มีแนวโน้มแข็งค่ำ
อย่ำงไรก็ตำม ผู้จัดกำรกองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ำเพ่ือป้องกันควำมเส่ียงที่ เก่ียวข้องกับอัตรำแลกเปล่ียน             
(FX Derivatives) ในสัดส่วนท่ีน้อย หรืออำจพิจำรณำไม่ป้องกัน ในกรณีค่ำเงินดอลลำรส์หรฐัฯมีแนวโน้มแข็งค่ำ ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมี
ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนอยู่ซึ่งอำจท ำใหผู้ล้งทุนไดร้บัผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนหรือไดร้บัเงินคืนต  ่ำกว่ำเงินลงทุนเริ่มแรกได ้          
อีกทัง้กำรท ำธุรกรรมปอ้งกนัควำมเส่ียงอำจมีตน้ทนุ ซึง่ท  ำใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจำกตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

 ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 
เน่ืองจำกกองทนุมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนจึงมีควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงภำยในประเทศท่ีกองทุนเขำ้ไปลงทนุ ทัง้นีเ้น่ืองจำก
กองทนุอำจจะมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ จึงอำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงทำงกำรเมือง และเศรษฐกิจได ้บริษัทจดักำรจะบริหำร
ควำมเส่ียงนีโ้ดยติดตำมสถำนกำรณท์ำงกำรเมืองและเศรษฐกิจอย่ำงใกลช้ิดและน ำมำพิจำรณำอย่ำงสม ่ำเสมอ 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริษัทจัดกำรจะบริหำรควำมเส่ียงนี ้โดยติดตำมสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจอย่ำง
ใกลช้ิดและน ำมำพิจำรณำอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business risk) 
คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิัท อำจเป็นเหตใุหผู้ล้งทนุไม่ไดร้บัผลตอบแทนตำมท่ีคำดหวงั    
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง :  ผูจ้ัดกำรกองทนุมีหนำ้ท่ีวิเครำะหส์ถำนะทำงกำรเงิน กำรบริหำรของบริษัทท่ีลงทนุ รวมทัง้ธุรกิจ
และอตุสำหกรรมประเภทเดียวกนัของบรษิัทนัน้ๆ อย่ำงตอ่เน่ืองเพ่ือปอ้งกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว 

 ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit risk) 
คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรท่ีผูอ้อกตรำสำรหนีไ้ม่สำมำรถจ่ำยคืนเงินตน้ และหรือดอกเบีย้ไดต้ำมท่ีก ำหนด 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริษัทจดักำรจะพิจำรณำลงทนุในตรำสำรท่ีผูอ้อกตรำสำรมีควำมมั่นคง มีสถำนะกำรเงินท่ีดี และ/
หรือ บรษิัทท่ีไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือในระดบัท่ีลงทนุได ้(Investment Grade) 
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 ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk) 
คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรท่ีซือ้หรือขำยตรำสำรไม่ไดใ้นระยะเวลำหรือรำคำตำมท่ีก ำหนดไว ้เน่ืองจำกโอกำสในกำรซือ้หรือขำยตรำสำรมีจ ำกดั  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริษัทจดักำรจะพิจำรณำลงทนุในตรำสำรท่ีมีสภำพคล่องสูงถึงปำนกลำงเพ่ือควำมคล่องตวัในกำร
บรหิำรกองทนุ 

 ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk) 
เน่ืองจำกสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  อำจมีควำมผนัผวนมำกกว่ำหลกัทรพัยพื์น้ฐำน  ดงันัน้ หำกกองทนุลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ย่อมท ำ
ใหส้ินทรพัยส์ทุธิมีควำมผนัผวนมำกกว่ำกำรลงทนุในหลกัทรพัยพื์น้ฐำน (Underlying Asset)   
กรณีท่ีกองทนุลงทนุในหลกัทรพัยด์งักล่ำวเพ่ือป้องกันควำมเส่ียง  กองทนุจะผูกพนัตำมเง่ือนไขท่ีระบใุนสญัญำป้องกนัควำมเส่ียง ซึ่งรำคำ ณ 
วนัใชส้ิทธิอำจมำกกว่ำ หรือนอ้ยกว่ำรำคำตลำดขณะนัน้  ทัง้นี ้กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงนัน้ อำจไม่สำมำรถ
ปอ้งกนัควำมเส่ียงไดท้ัง้หมด และกรณีท่ีผูจ้ดักำรกองทนุคำดกำรณผ์ิด กองทนุอำจเสียโอกำสในกำรไดร้บัผลตอบแทนท่ีมำกขึน้ 

แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง :  ผู้จัดกำรกองทุนจะวิเครำะหส์ถำนกำรณ์อย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือใหก้ำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำย
ล่วงหน้ำเป็นไปในทิศทำงท่ีถูกต้อง เพ่ือลดควำมเส่ียงและเพ่ือให้กองทุนมีโอกำสได้รบัผลตอบแทนท่ีมำกขึน้ โดยจะลงทุนในสัดส่วนท่ี
เหมำะสมกบัหลกัทรพัยท่ี์ตอ้งกำรปอ้งกนัควำมเส่ียง 

 ปัจจัยควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมือง และเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)   
เน่ืองจำกกองทนุอำจจะมีกำรลงทนุในต่ำงประเทศ  จงึอำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงทำงกำรเมือง และเศรษฐกิจได ้ 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริษัทจัดกำรจะบริหำรควำมเส่ียงนี ้โดยติดตำมสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจ
อย่ำงใกลช้ิดและน ำมำพิจำรณำอย่ำงสม ่ำเสมอ 
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ตำรำงสรุปอัตรำสว่นกำรลงทุนของกองทุนรวม 

ส่วนที ่1 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค  ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคูส่ญัญำ (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตรำสำรภำครฐัไทย ไม่จ  ำกดัอตัรำส่วน 
2 ตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ 

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
ไม่จ  ำกดัอตัรำส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แตต่  ่ำกว่ำ 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 
3 3.1 หน่วย CIS ไทย ไม่เกิน 10% 

3.2 หน่วย CIS ต่ำงประเทศ ไม่เกิน 25% 

4 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกท่ีผูร้บัฝำกหรือผูอ้อกตรำสำรมีลกัษณะอย่ำงใด 
อย่ำงหนึ่งดงันี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.2 เป็นธนำคำรออมสิน ทัง้นี ้เฉพำะเงินฝำกหรอืตรำสำรท่ีรฐับำลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นกำรลงทนุใน
ตำ่งประเทศหรือผูมี้ภำระผกูพนัมี
ภมูิล  ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดยเลือกใช ้
credit rating แบบ national scale) 

5 ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
5.1 เป็นตรำสำรหนี ้หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุท่ีผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรือ
สำขำ ธพ. ต่ำงประเทศท่ีไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตรำสำรท่ีมีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผูอ้อกมีกำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทั่วไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรที่มีก  ำหนดวนัช ำระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ท่ี
ไม่ไดมี้ลกัษณะตำม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี้ภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็น
บคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
5.2.3.2  ธนำคำรออมสิน  
5.2.3.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
5.2.3.4  ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลำดรองสินเช่ือท่ีอยู่อำศยั  
5.2.3.6  ธนำคำรพฒันำวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเขำ้แหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนำคำรอิสลำมแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 
5.3 เสนอขำยในประเทศไทย 
5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรท่ีมีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ตอ้งขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัรำดงันี ้แลว้แตอ่ตัรำใดจะสงูกวำ่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น ำ้หนกัของตรำสำรที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 

6 ทรพัยส์ินดงันี ้
6.1 ตรำสำรที่จดทะเบียนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์  ำหรบัผูล้งทนุทั่วไป
ของ SET หรือของตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ (แตไ่ม่รวมถงึตรำสำรทนุท่ี 

รวมกนัไม่เกินอตัรำดงันี ้แลว้แตอ่ตัรำใด
จะสงูกว่ำ 
(1) 10% หรือ 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

ผูอ้อกตรำสำรอยู่ระหวำ่งด  ำเนินกำรแกไ้ขเหตท่ีุอำจท ำใหมี้กำรเพิกถอนกำรเป็น
หลกัทรพัยซ์ือ้ขำยใน SET หรือในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์ำ่งประเทศ) 
รวมสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศท่ีไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)  
6.2 ตรำสำรทนุท่ีออกโดยบรษิัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือกฎหมำย
ตำ่งประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิัทดงักล่ำวซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์  ำหรบัผู้
ลงทนุทั่วไปของ SET หรือของตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ (แตไ่ม่รวมถงึ
บรษิัทท่ีอยู่ระหว่ำงด  ำเนินกำรแกไ้ขเหตท่ีุอำจท ำใหมี้กำรเพิกถอนหุน้ออกจำกกำรซือ้
ขำยใน SET หรือในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 
6.3 หุน้ท่ีอยู่ในระหว่ำง IPO เพ่ือกำรจดทะเบียนซือ้ขำยตำม 6.1 
6.4 ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
6.4.1 เป็นตรำสำรหนี ้หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุท่ีผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย 
และเสนอขำยตรำสำรนัน้ในต่ำงประเทศ หรือผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย
ตำ่งประเทศ (แตไ่ม่รวมสำขำของ ธพ. ตำ่งประเทศท่ีไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจ 
ธพ. ในประเทศไทย) 
6.4.2 มี credit rating 1 อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตรำสำรที่มีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้
6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ตำ่งประเทศ 
6.4.3.2 ผูอ้อกมีกำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทั่วไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรที่มีก  ำหนดวนัช ำระหนี ้< 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ และ
ไม่ไดมี้ลกัษณะตำม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูมี้ภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้ง
เป็นบคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตำมขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมำชิก 
6.4.3.3.3 สถำบนักำรเงินตำ่งประเทศท่ีมีลกัษณะท ำนองเดียวกบับคุคลตำม 
ขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรที่มีก  ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนันบัแต่วนัท่ีลงทนุ  
ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.5 DW ท่ีมี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6 ธุรกรรมดงันีท่ี้คูส่ญัญำมี credit rating 2 อยู่ในระดบั investment grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ขำยหรืออยู่ในระหวำ่ง IPO เพ่ือกำรจดทะเบียนซือ้ขำยใน
กระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์  ำหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของตลำดซือ้ขำย
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วยดงักล่ำวท่ีอยู่ระหว่ำงด  ำเนินกำรแกไ้ขเหตุ
ท่ีอำจท ำใหมี้กำรเพิกถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำรซือ้ขำยใน SET หรือในตลำด 
ซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 
 

(2) น ำ้หนกัของทรพัยส์ินใน benchmark 
+ 5% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไม่ไดมี้ลกัษณะกระจำยกำรลงทนุในกิจกำรอสงัหำริมทรพัย ์
หรือสิทธิกำรเช่ำ แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงที่ ส ำนกังำนก ำหนด 

7 หน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจำยกำรลงทนุในกิจกำรอสงัหำรมิทรพัย์
หรือสิทธิกำรเช่ำ แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงที่ส  ำนกังำนก ำหนด 
และมีลกัษณะตำม 6.7.1 

ไม่จ  ำกดัอตัรำส่วน 

8 ทรพัยส์ินอ่ืนนอกเหนือจำกท่ีระบใุนขอ้ 1 ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
1 กรณีเป็นกำรลงทนุในตำ่งประเทศหรือผูมี้ภำระผกูพนัมีภมิูล  ำเนำอยูต่ำ่งประเทศ สำมำรถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale ได ้
2 กรณีเป็นกำรลงทนุในตำ่งประเทศที่คูส่ญัญำในฐำนะผูมี้ภำระผกูพนัมีภมิูล  ำเนำอยูต่ำ่งประเทศ สำมำรถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale ได ้
หมำยเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไมมี่ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรือคูส่ญัญำ แลว้แตก่รณี 

1. เงินฝำกหรอืตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที ่2 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค  ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 กำรลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททกุบรษิัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจกำรเดียวกนัหรือกำรเขำ้เป็น
คูส่ญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกบับรษิัทดงักล่ำว  

ไม่เกินอตัรำใดอตัรำหนึ่งดงันี ้แลว้แต ่
อตัรำใดจะสงูกว่ำ  
(1) 25% หรือ  
(2) น ำ้หนกัของทรพัยส์ินท่ีลงทนุ ใน 
benchmark + 10% 

หมำยเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไมมี่ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝำกหรอืตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของ MF  
2. derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที ่3 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค  ำนวณตำมประเภททรพัยส์ิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก B/E หรือ P/N ท่ีนิตบิุคคลตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถงึ
สำขำในต่ำงประเทศของนิตบิุคคลดงักล่ำว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่ำย หรือคูส่ญัญำ ดงันี  ้
1.1 ธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเช่ือท่ีอยู่อำศยั (ไม่รวมถงึทรพัยส์ินท่ี MF ไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิ
มำจำกคูส่ญัญำตำม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี 
เวน้แตเ่ป็น MF ท่ีมีอำยโุครงกำร < 1 ปี 
ใหเ้ฉล่ียตำมรอบอำยกุองทนุ  
- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บั MF ท่ีอำยุกองทนุ
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพำะ MF ท่ีมี
อำยุโครงกำร ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์ินดงันี ้
2.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหำ้มเปล่ียนมือแต ่MF ไดด้  ำเนินกำรใหมี้กำรรบัโอนสิทธิ
เรียกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวธีิกำรท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขให ้MF สำมำรถขำยคืน
ผูอ้อกตรำสำรได ้
2.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกท่ีมีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตำมขอ้ 5 ของส่วนนี ้แตไ่ม่รวมถงึตรำสำรหนี ้หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ  

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
2.3.1  มีลกัษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ของส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ี
ค  ำนวณตำม ผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญำ (single entity limit) 
2.3.2  มี credit rating อยู่ในระดบัต  ่ำกวำ่ investment grade หรือไม่มี credit rating 
(ขอ้นีไ้ม่ใชก้บักำรลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ีลงทนุในตั๋วแลกเงิน 
(B/E) ตั๋วสญัญำใชเ้งิน (P/N) เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ท่ีมีอำยไุม่เกินอำยุ
กองทนุ หรือรอบกำรลงทนุของกองทนุ หรือมีกำรลงทนุใน derivatives เพ่ือใหท้รพัยส์ิน
ดงักล่ำวมีอำยสุอดคลอ้งกบัอำยกุองทนุ) 

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

5.1 ทรพัยส์ินตำมขอ้ 8 ของส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค  ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ิน
หรือคูส่ญัญำ (single entity limit)   
5.2 ตรำสำรหนีห้รือตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือท่ีตวัตรำสำรและ/หรือ           
ผูอ้อกตรำสำรท่ีต  ่ำกว่ำท่ีสำมำรถลงทนุได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนั ไม่เกิน 15% 

6 derivatives ดงันี ้

6.1 กำรเขำ้ท  ำธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรลดควำมเส่ียง (hedging) ไม่เกินมลูค่ำควำมเส่ียงท่ีมีอยู่ 
6.2 กำรเขำ้ท  ำธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือกำรลดควำมเส่ียง (non-hedging) global exposure limit 

6.2.1 กรณี MF ไม่มีกำรลงทนุแบบซบัซอ้น 
จ ำกดั net exposure ท่ีเกิดจำกกำรลงทนุใน 
derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมำยเหต ุ: ส  ำหรบักำรลงทนุในเงินฝำกหรอืตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของ MF ไมมี่ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั product limit 
 
ส่วนที ่4 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค  ำนวณตำมควำมมีส่วนไดเ้สียในกิจกำรท่ีลงทนุ (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 หุน้ของบรษิัทรำยใดรำยหนึ่ง ทุก MF รวมกันภำยใตก้ำรจัดกำรของ บลจ. รำยเดียวกันตอ้งมีจ ำนวนหุน้ของบริษัท
รวมกนั < 25% ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทนัน้ 

2 ตรำสำรหนี ้หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุของ 
ผูอ้อกรำยใดรำยหนึ่ง (ไม่รวมถงึตรำสำร
หนี ้ภำครฐัไทยหรืตรำสำรหนี ้ภำครฐั
ตำ่งประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคำ่หนีส้ินทำงกำรเงิน (financial liability)1 ของผูอ้อกตรำสำร
รำยนัน้ ตำมท่ีเปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีล่ำสดุ  
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูอ้อกตรำสำรมีหนีส้ินทำงกำรเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำ
บญัชีถดัไปและยงัไม่ปรำกฏในงบกำรเงินล่ำสดุ บลจ. อำจน ำมลูคำ่หนีส้ินทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวมำรวมกบัมลูค่ำหนีส้ินทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินล่ำสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลู
หนีส้ินทำงกำรเงินนัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีกำรเผยแพรเ่ป็นกำรทั่วไป และในกรณีท่ีผู้
ออกตรำสำรไม่มีหนีส้ินทำงกำรเงินตำมที่เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินส ำหรบัรอบระยะเวลำ
บญัชีล่ำสดุ2 ใหใ้ชอ้ตัรำส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคำ่กำรออกและเสนอขำยตรำสำร
ตำมขอ้นีข้องผูอ้อกรำยนัน้เป็นรำยครัง้  เวน้แต ่ในกรณีท่ีผูอ้อกตรำสำรไดมี้กำรย่ืนแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) ใหพ้ิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
2.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตรำสำรตำมขอ้นีโ้ดยเป็นตรำสำรท่ีออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดบัต ่ำกวำ่ investment grade หรือไม่มี credit rating ใหบ้ลจ. ลงทนุ 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

เพ่ือกองทุนภำยใตก้ำรจดักำรของ บลจ. รำยเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่ำ
กำรออกและเสนอขำยตรำสำรดงักล่ำวเป็นรำยครัง้ เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตรำสำรไดมี้กำร
ย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) ให้พิจำรณำเป็น
รำยโครงกำร 
(อตัรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรำสำรที่ออกโดยบคุคลดงันี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน 
2. ธนำคำรออมสิน 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
4. ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร 
5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือท่ีอยู่อำศยั 
6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแหง่ประเทศไทย 
7. ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเขำ้แหง่ประเทศไทย 
8. ธนำคำรอิสลำมแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมำชิก 
11. สถำบนักำรเงินตำ่งประเทศท่ีมีลกัษณะท ำนองเดียวกบับคุคลตำม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่ำงประเทศ  
ท่ีออกหน่วยนัน้  
- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักำรลงทนุดงันี ้
(1) กำรลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันีโ้ดยไดร้บัควำมเห็นชอบ
จำกส ำนกังำน  
(1.1) มีขนำดเล็ก  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอำยไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขำยตอ่ผูล้งทนุในวงกวำ้ง 

4 หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ท่ีออก 
หน่วยนัน้  เวน้แตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้โดยไดร้บั
ควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำน 
(1)  มีขนำดเล็ก  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอำยไุม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขำยตอ่ผูล้งทนุในวงกวำ้ง 

หมำยเหต ุ:  
1 หนีส้ินทำงกำรเงิน (financial liability) ใหพ้ิจำรณำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ผูอ้อกตรำสำรดงักลำ่วไดจ้ดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีนัน้ โดยเป็น
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก  ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบญัชีตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวิชำชีพบญัชี หรือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินที่ เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
2 รวมถึงกรณียงัไมค่รบก ำหนดกำรจดัท ำงบกำรเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตรำสำร 
 

ทัง้นี ้กำรค ำนวณสดัส่วนตำมนโยบำยกำรลงทนุและอตัรำส่วนกำรลงทนุใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยกำรลงทนุ
ของกองทนุ และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม  

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเก็บจริง 
1 พ.ย. ปี 59  

ถงึ  
31 ต.ค. ปี 60 

เรียกเก็บจริง 
1 พ.ย. ปี 60  

ถงึ  
31 ต.ค. ปี 61 

เรียกเก็บจริง 
1 พ.ย. ปี 61  

ถงึ  
31 ต.ค. ปี 62 

(ร้อยละของมูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิ) 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำก
กองทุนรวมท้ังหมด 

ไม่เกินร้อยละ 5.3500 ต่อปี 
ของมูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิถัวเฉลี่ย 

   

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมท้ังหมดที่
ประมำณกำรได้ 

    

1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 1 ไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ตอ่ปี 
ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด 

2.14 2.14 2.13 

2. คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์1 ไม่เกินรอ้ยละ 0.1605 ตอ่ปี 
ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด 

0.04 0.04 0.04 

3. คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ 1 ไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ตอ่ปี 
ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด 

0.53 0.53 0.53 

4. คำ่ธรรมเนียมอ่ืนๆ  
 

ไม่เกินรอ้ยละ 1.9795 ตอ่ปี 
ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด 

   

 คำ่ใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์
และส่งเสรมิกำรขำย ภำยหลงักำรเสนอขำย
หน่วยลงทนุครัง้แรก 

ตำมที่จ่ำยจรงิ แตไ่ม่เกินรอ้ยละ  
0.50 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิของ

กองทนุ 

 
- 

 
- 

 
- 

 คำ่ประกำศ NAV ในหนงัสือพิมพ ์ ตำมที่จ่ำยจรงิ 0.05 0.01 - 
 คำ่สอบบญัชี  ตำมที่จ่ำยจรงิ 0.04 0.06 0.06 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีป่ระมำณกำรไม่ได้     
 คำ่ใชจ้่ำยอ่ืนๆ ตำมที่จ่ำยจรงิ 0.28 0.10 0.10 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจริงท้ังหมด 2 3.08 2.88 2.86 
 คำ่ใชจ้่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ ตำมที่จ่ำยจรงิ 1.12 0.39 0.15 

 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่เดือน พฤศจิกำยน ถงึ ตุลำคม ยอ้นหลัง 3 ปี 
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 

รำยกำรทีเ่รียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเก็บจริง 
1 พ.ย. ปี 59  

ถงึ  
31 ต.ค. ปี 60 

เรียกเก็บจริง 
1 พ.ย. ปี 60  

ถงึ  
31 ต.ค. ปี 61 

เรียกเก็บจริง 
1 พ.ย. ปี 61  

ถงึ  
31 ต.ค. ปี 62 

 คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ 3 ไม่เกินรอ้ยละ 1.07 0.25 0.25 0.25 

 คำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 4 ไม่เกินรอ้ยละ 1.07 0.25 0.25 0.25 

 คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขำ้ 3 ไม่เกินรอ้ยละ 1.07 0.25 0.25 0.25 

 คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก 4 ไม่เกินรอ้ยละ 1.07 0.25 0.25 0.25 

 คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรำ 50 บำทตอ่รำยกำร 50 บำทตอ่รำยกำร 

 คำ่ธรรมเนียมกำรออกใบหน่วยลงทนุหรือเอกสำร 
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแทนฉบบัเดมิที่สญูหำย 

ฉบบัละ 50 บำท ยกเวน้ ไม่เรียกเก็บ 

 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ อตัรำท่ีธนำคำรพำณิชยก์ ำหนด 

 คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงินเพ่ือซือ้/ขำยคืนหน่วยลงทนุ 
หรือคำ่ธรรมเนียมกำรหกัเงินเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ 

อตัรำท่ีธนำคำรพำณิชยก์ ำหนด 

 คำ่ใชจ้่ำยอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุขอใหบ้รษิัทจดักำร 
หรือนำยทะเบียนด ำเนินกำรใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจำกกรณีปกติ 

ไม่เกิน 75 บำทตอ่รำยกำร ยกเวน้ ไม่เรียกเก็บ 

 
หมำยเหตุ 

1 รอ้ยละของมูลค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ยมูลค่ำหนีส้ินทัง้หมด  เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียม
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีค  ำนวณ 

2 ไม่รวมคำ่นำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์และคำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ ท่ีเกิดขึน้จำกกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์
3 บรษิัทจดักำรอำจเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุแตล่ะกลุ่มในอตัรำท่ีไม่เทำ่กนั 
4 เฉพำะกรณีท่ีหน่วยลงทนุมีอำยถืุอครองนอ้ยกวำ่ 3 เดือน โดยกองทนุจะเป็นผูไ้ดร้บัค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว โดยจะใชเ้กณฑ ์“เขำ้ก่อน-ออกก่อน  
(First in First out)” ในกำรนบัอำยุกำรถือครอง โดยเริ่มนบัตัง้แต่วนัท่ีบรษิัทจดักำรไดท้  ำรำยกำรขำยหน่วยลงทนุ 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผูส้ั่ งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้ำงตน้ เป็นอัตรำท่ีรวมภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีอ่ืนใดใน
ท ำนองเดียวกนั (ถำ้มี) ทัง้นี ้คำ่ใชจ้่ำยท่ีเรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมดไม่รวมคำ่ใชจ้่ำยภำษีตรำสำรหนี ้

บริษัทจัดกำรจะค ำนวณค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์และ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวนัท่ีมีกำร
ค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่ำทรพัย์สินทัง้หมด หักดว้ยมูลค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดก ำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน ์และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีค  ำนวณนัน้ เป็นฐำนในกำรค ำนวณคำ่ธรรมเนียม โดยคำ่ธรรมเนียมดงักล่ำวเป็น
อตัรำท่ีรวมภำษีมลูคำ่เพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดในท ำนองเดียวกนั (ถำ้มี) และบรษิัทจดักำรจะเรียกเก็บเป็นรำยเดือน 

บริษัทจัดกำรอำจเปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ท่ีเรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่ำอัตรำขัน้สูงตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงกำร บริษัท
จดักำรจะประกำศใหท้รำบผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบรษิัทจดักำรโดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดไ้ม่เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยใน
รอบระยะเวลำยอ้นหลัง 1 ปีนบัแต่วนัท่ีบริษัทจดักำรประสงคจ์ะขึน้ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว โดยบรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบ
ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยท่ีเพิ่มขึน้ดงักล่ำวโดยเป็นไปตำมหลักเกณฑท่ี์ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ก ำหนด 
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ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถอื 

AAA เป็นอนัดบัเครดติสงูสุดและมีควำมเส่ียงต ่ำท่ีสุด บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูสดุ ควำม
เปล่ียนแปลงทำงธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบนอ้ยมำก 

AA มีควำมเส่ียงต ่ำมำก มีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมำก แตอ่ำจไดร้บัผลกระทบจำกควำม
เปล่ียนแปลงทำงธุรกิจและเศรษฐกิจมำกกว่ำอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่ำ 

A มีควำมเส่ียงในระดบัต  ่ำ มีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูแตอ่ำจไดร้บัผลกระทบจำกควำม
เปล่ียนแปลงทำงธุรกิจและเศรษฐกิจมำกกว่ำอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่ำ 

BBB มีควำมเส่ียงและมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑป์ำนกลำง ควำมผนัผวนท่ีเกิดขึน้จำกกำรเปล่ียนแปลง
ทำงธุรกิจและเศรษฐกิจอำจมีผลใหค้วำมสำมำรถในกำรช ำระหนีล้ดลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีสงูกวำ่ 

T1+ เป็นอนัดบัเครดติสงูสดุ บรษิัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกท่ีไดร้บัอนัดบัเครดติใน
ระดบัดงักล่ำวที่มีเครื่องหมำย “+” ดว้ยจะไดร้บัควำมคุม้ครองดำ้นกำรผิดนดัช ำระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดติสงูสดุ บรษิัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกท่ีไดร้บัอนัดบัเครดติใน
ระดบัดงักล่ำวที่มีเครื่องหมำย “+” ดว้ยจะไดร้บัควำมคุม้ครองดำ้นกำรผิดนดัช ำระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนยอ้นหลังของกองทุน 

รอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ตุลำคม 2562 
(NAV ณ 31 ตุลำคม 2562 = 8.9678 บำท) 

 

ASP-STRATEGIC 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  17.02% 0.26% -2.26% 7.73% 2.74% -1.67% - -1.81% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * 5.52% -0.05% -1.65% 1.60% 2.24% 3.52% - 4.34% 
ควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนินงำน 
(standard deviation) 

15.20% 17.33% 15.76% 17.50% 14.26% 14.14% - 13.63% 

ควำมผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation) * 

5.91% 5.87% 6.21% 6.33% 5.33% 6.02% - 5.92% 

Information Ratio 1.18 0.09 -0.10 0.46 0.04 -0.45 - -0.55 

 
หมำยเหตุ : 
- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 14 พฤศจิกำยน 2556 
- * คำ่เฉล่ียของดชันี MSCI AC World TR ในสดัส่วน 50% และ JPM Global Aggregate Bond Index TR (Unhedged) ในสดัส่วน 50%  

ปรบัดว้ยอตัรำแลกเปล่ียนเพ่ือค ำนวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบำท ณ วนัท่ีค  ำนวณผลตอบแทน 
- 1 % ตอ่ปี 
- 2 % ตอ่ปี ยกเวน้กรณีท่ีกองทนุจดัตัง้ไม่ถงึ 1 ปี จะเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึน้จรงิ 
- กำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัขึน้ตำมประกำศสมำคมบรษิัทจดักำรลงทนุท่ี สจก.ร.1/2559 
- ผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวมเป็นผลกำรด ำเนินงำนหลงัหกัค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูร้ ับฝำกทรพัยส์ิน หรือค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ 
- ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต / ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลำดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
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ผลขำดทุนสงูสุดในชว่งเวลำ 5 ปี 

(Maximum Drawdown) 
ณ สิน้รอบ 31 ตุลำคม 2562 

 

-33.95% 
 
 
 
 

อำยุเฉลี่ยของทรัพยส์นิที่กองทุนรวมลงทุน 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 31 ตุลำคม 2562 
 

N/A 
 
 
 
 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 
ณ สิน้รอบ 31 ตุลำคม 2562 

 

3.00% 
 
 
 
 

ข้อมูลกำรถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 31 ตุลำคม 2562 

 

50.13% 
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ค ำเตอืนเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน 

 บริษัทจดักำรอำจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือบรษิัทจดักำร เช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดักำรลงทนุ ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน
เพ่ือกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนกังำนก ำหนด โดยบริษัทจดักำรจะจดัใหมี้ระบบงำนท่ีป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์เพ่ือใหเ้กิด
ควำมเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติมไดท่ี้เว็บไซตบ์รษิัท (www.assetfund.co.th) 

 ในกรณีท่ีมีแนวโนม้ว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมด บริษัทจัดกำรอำจใช้
ดลุยพินิจในกำรเลิกกองทนุรวม และอำจยกเลิกค  ำสั่งซือ้ขำยหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัไวแ้ลว้หรือหยุดรบัค  ำสั่งดงักล่ำวได  ้

 กองทนุนีอ้ำจ/จะมีกำรกระจุกตวัของกำรถือหน่วยลงทนุของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หำก
ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่ำวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอำจมีควำมเส่ียงใหก้องทนุตอ้งเลิกกองทนุรวมได  ้ผูล้งทนุสำมำรถตรวจสอบขอ้มลูไดท่ี้เว็บไซต ์
www.assetfund.co.th 

 ผูล้งทนุสำมำรถตรวจดขูอ้มลูท่ีอำจมีผลต่อกำรตดัสินใจลงทนุ เช่น กำรท ำธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวขอ้งไดท่ี้ส  ำนกังำน คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือท่ีเวบ็ไซตข์องบรษิัท www.assetfund.co.th 

 บริษัทจดักำรไม่สำมำรถรบัผลประโยชนต์อบแทนเพ่ือประโยชนข์องผูป้ระกอบธุรกิจเองได ้เน่ืองจำกเป็นขอ้หำ้มตำมกฎหมำย และ
เป็นเรื่องท่ีไม่พึงกระท ำโดยวิชำชีพ เวน้แต่เป็นกำรรบัผลประโยชนท่ี์ผูป้ระกอบธุรกิจหรือพนกังำนของผูป้ระกอบธุรกิจไดร้บัตำมเทศกำลท่ี
เป็นประเพณีนิยมตำมแนวทำงปฏิบตัท่ีิผูป้ระกอบธุรกิจก ำหนดไวภ้ำยในบรษิัท ซึง่สำมำรถขอดแูนวทำงนีไ้ดท่ี้บรษิัทจดักำร 

 บริษัทจดักำรอนญุำตใหพ้นกังำนลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะตอ้งปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ท่ีสมำคม
บรษิัทจดักำรลงทนุก ำหนด และจะตอ้งเปิดเผยกำรลงทนุดงักล่ำวใหบ้รษิัทจดักำรทรำบ เพ่ือท่ีบริษัทจดักำรจะสำมำรถก ำกบัและดแูล
กำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องพนกังำนได ้

 กำรพิจำรณำร่ำงหนงัสือชีช้วนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นกำรแสดงว่ำส ำนกังำนไดร้บัรองถึงควำมถกูตอ้ง
ของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขำยนัน้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือชีช้วนฉบับนี้รวบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที ่31 ตุลำคม 2562 
 

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

 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุน แอสเซท พลสั ไดส้อบทำนขอ้มูลในหนงัสือชีช้วนดว้ยควำมระมดัระวงั และรบัรองว่ำขอ้มูล
ถกูตอ้งครบถว้น ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ ำใหผู้อ้ื่นส ำคญัผิด และไมข่ำดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั 

 
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั  

                           โดย                      
 

(นำยคมสนั  ผลำนสุนธิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


