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ชื่อโครงกำร (ภำษำไทย) :  กองทนุเปิด แอสเซทพลสั แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชัน่ 

ชื่อโครงกำร (ภำษำอังกฤษ) : Asset Plus Active Asset Allocation Fund 

ประเภทของกองทุน : กองทนุรวมผสม 

อำยุโครงกำร : ไม่ก ำหนด 

วันที่ได้รับอนุมัติจัดตัง้และจัดกำรกองทุนรวม : วนัท่ี 3 มกรำคม 2562 

วันที่จดทะเบียนกองทุน : วนัท่ี 4 กมุภำพนัธ์ 2562 
 

• ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม 
กองทุนมีนโยบำยกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรทุน และ/หรือตรำสำรหนี ้และ/หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทุน และ/หรือตรำสำรทำง
กำรเงิน และ/หรือเงินฝำก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์/REITs 
หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือหลำยอย่ำงตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุประกำศก ำหนดหรือ
ให้ควำมเห็นชอบ กองทุนจะลงทุนทัง้ในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ โดยจะพิจำรณำปรับสดัส่วนกำรลงทุนได้ตัง้แต่ร้อยละ 0 
ถึง 100 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  

กลยุทธ์ Active Management ผู้จัดกำรกองทุนจะใช้หลักกำรทฤษฎีทำงกำรเงิน “Efficient Frontier Portfolio” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้ำง Portfolio ในระยะยำวท่ีให้ผลตอบแทนต่อควำมเสี่ยงสงูสดุ (Maximum Risk Adjusted Return) โดยผู้จัดกำรกองทนุจะใช้
กลยทุธ์ Strategic Asset Allocation ในกำรกระจำยกำรลงทุนของกองทนุ และจะควบคุมควำมเสี่ยงโดยกำรใช้กลยทุธ์ Tactical 
Allocation เพื่อปรับสดัส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับสภำวะควำมผนัผวนของตลำดในขณะนัน้ๆ โดย
มีเป้ำหมำยควบคุมควำมผันผวน (volatility) ให้อยู่ในระดับไม่สูงกว่ำควำมผันผวนระยะยำวของตรำสำรท่ีลงทุน ทัง้นี ้ผู้ จัดกำร
กองทุนมีวัตถุประสงค์ควบคุมควำมผันผวน (volatility) โดยพิจำรณำหำกเมื่อใดก็ตำมท่ีค่ำควำมผันผวนระยะสัน้มำกกว่ำค่ำ
ควำมผนัผวนระยะยำวของตรำสำรท่ีลงทุน ผู้จัดกำรกองทุนอำจใช้ดลุยพินิจท ำกำรปรับสดัส่วนกำรลงทนุในแต่ละตรำสำรเพื่อท ำ
กำรควบคมุควำมผนัผวน (volatility) ให้เหมำะสมกบัสภำวตลำดขณะนัน้ๆ  

กรณีเกิดสภำวกำรณ์ท่ีไม่ปกติหรือมีควำมจ ำเป็น เช่น ตลำดมีควำมผิดปกติ มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ กำรเปลี่ยนแปลง
กำรเมืองอย่ำงมีนัยส ำคญั มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนจ ำนวนมำก เป็นต้น บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรปรับกลยทุธ์กำรลงทุน
ท่ีแตกต่ำงไปจำกท่ีก ำหนดไว้ข้ำงต้นเพื่อควำมเหมำะสมในทำงปฏิบตัิ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบ
จำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

นอกจำกนี  ้กองทุนอำจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ  (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรลงทุน  (Efficient 
Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงกำรป้องกันควำมเสี่ยงท่ีมีอยู่จำกกำรลงทุน  ตรำสำรหนีท่ี้มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำท่ี
สำมำรถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตรำสำรหนีท่ี้ไม่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ  (Unrated) และตรำสำรทุนท่ี
ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) รวมทัง้อำจท ำธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์หรือธุรกรรมกำรซือ้โดยมี
สญัญำขำยคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ทัง้นี ้กองทุนจะไม่ลงทุน
ในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) 

ในส่วนกำรลงทุนในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรมีนโยบำยท่ีจะท ำกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
ตำมควำมเหมำะสมส ำหรับสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ ซึง่ขึน้อยู่กับดลุยพินิจของผู้จดักำรกองทนุ โดยผู้จัดกำรกองทนุจะพิจำรณำ
จำกปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง เช่น ปัจจยัทำงเศรษฐกิจ กำรเงิน กำรคลงั เป็นต้น เพื่อคำดกำรณ์ทิศทำงอตัรำแลกเปลี่ยน 
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บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนำคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder 
Fund) หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund) หรือสำมำรถกลบัมำเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์และ
ทรัพย์สินทัง้ในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศได้ โดยไม่ท ำให้ระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ( risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้
ให้เป็นตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุน และเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน อน่ึง บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำร
แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนัก่อนกำรด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลง โดยประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร  
 

• ดัชนีชีว้ัด/อ้ำงอิง (Benchmark) ของกองทุน 
1. อตัรำผลตอบแทนรวมของ Corporate Bond Index (BBB up) ที มีอำยคุงเหลือระหว่ำง 1-3 ปี สดัส่วน 60.00% 
2. ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return 

Index) สดัส่วน 10.00% 
3. ดชันีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สดัส่วน 5.00% 
4. ดชันี S&P 500 Net Total Return โดยปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อค ำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบำท ณ วันท่ีค ำนวณ
ผลตอบแทน สดัส่วน 10.00% 

5. ดัชนี STOXX Europe 600 Net Return โดยปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อค ำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบำท ณ วันท่ี
ค ำนวณผลตอบแทน สดัส่วน 5.00% 

6. ดัชนี TOPIX Net Total Return โดยปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อค ำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบำท ณ วันท่ีค ำนวณ
ผลตอบแทน สดัส่วน 5.00% 

7. ดชันี MSCI Emerging Markets Net Total Return โดยปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อค ำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบำท 

ณ วนัท่ีค ำนวณผลตอบแทน สดัส่วน 5.00% 

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรเปรียบเทียบตำมท่ีบริษัทจดักำรเห็นควรและเหมำะสม ซึ่งอยู่ภำยใต้
กรอบนโยบำยกำรลงทุนท่ีก ำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจนถึงวนัท่ีมีกำร
เปลี่ยนตวัชีว้ดั ค ำอธิบำยเก่ียวกับตวัชีว้ดั และเหตุผลในกำรเปลี่ยนตัวชีว้ดัดงักล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร 
ภำยในเวลำท่ีผู้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูในกำรตดัสินใจลงทุนได้ 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและข้อก ำหนดของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน 
และ/หรือ ประกำศ ข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เก่ียวกับมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม 
และ/หรือ กำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จัดท ำหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัรำ
ดงักล่ำวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดกำรจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวผู้ ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซต์
ของบริษัทจดักำร ภำยในเวลำท่ีผู้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูกำรตดัสินใจลงทนุได้ 

• กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตำมชนิดของหน่วยลงทุน 
กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส ำหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
1. ชนิดสะสมมลูค่ำ (ชื่อย่อ: ASP-AAA-A) เหมำะส ำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องกำรรับผลตอบแทนจำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital gain) 
และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total return)  

2. ชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ (ชื่อย่อ: ASP-AAA-R) เหมำะส ำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องกำรรับผลตอบแทนจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ  
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ตวัอย่ำงกำรค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ : โดยสมมตุิให้ 

วันที่ 1 
1. มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมด 35,000,000 บำท มลูค่ำท่ีตรำไว้ต่อหน่วย 10 บำท (ภำยหลงัหลกัค่ำธรรมเนียมกำรขำย
หน่วยลงทุนและค่ำธรรมเนียมซือ้ขำยหลกัทรัพย์) แบ่งเป็น 

- หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่ำ 25,000,000 บำท 

- หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ 10,000,000 บำท 

2. ดอกเบีย้ค้ำงรับในวนัแรก 70,000 บำท 

3. มีรำยกำรซือ้หน่วยลงทุน ชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ จ ำนวน 3,000,000 บำท 

4. มีรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมลูค่ำ จ ำนวน 1,500,000 บำท 

  กองทุนรวม 
หน่วยลงทุนชนิด
สะสมมูลค่ำ 

หน่วยลงทุนชนิด
รับซือ้คืนอัตโนมัติ 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิท่ีจ ำหน่ำยได้หลังหักค่ำธรรมเนียม
กำรขำยและค่ำธรรมเนียมซือ้ขำยหลักทรัพย์ (ถ้ำมี) 

35,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00 

ดอกเบีย้ค้ำงรับจ ำนวน 70,000 บำท 70,000.00 50,000.00 20,000.00 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่ำใช้จ่ำยกองทุน 35,070,000.00 25,050,000.00 10,020,000.00 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมต่อวัน (หำร 365 วัน) 

ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร (ต่อปี) โดยประมำณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร = 1.00% (+VAT 7%) -1,028.08 -734.34 -293.74 

ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ = 0.03% (+VAT 7%) -30.84 -22.03 -8.81 

ค่ำธรรมเนียมรวมต่อวัน -1,058.92 -756.37 -302.55 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 35,068,941.08 25,049,243.63 10,019,697.45 

จ ำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 3,500,000.0000 2,500,000.0000 1,000,000.0000 

มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำทต่อหน่วย) 10.0197 10.0197 10.0197 

 

วันที่ 2 

1. มีรำยกำรเพิ่มหน่วยจำกกำรซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ จ ำนวน 3,000,000 บำท 

2. มีรำยกำรลดหน่วยจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ชนิดสะสมมลูค่ำ จ ำนวน 1,500,000 บำท 

3. มีรำยกำรซือ้หน่วยลงทุน ชนิดสะสมมลูค่ำ จ ำนวน 3,000,000 บำท  

4. มีรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ให้ผู้ลงทุนชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ จ ำนวน 1,000,000 บำท  

5. มีส่วนเพิ่มของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิเกิดขึน้ 250,000 บำท  

  
กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมูลค่ำ 

หน่วยลงทุนชนิด
รับซือ้คืนอัตโนมัติ 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้ำ (บำท) 
(วนัท่ี T) 

35,068,941.08 25,049,243.63 10,019,697.45 

รายการท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด       
1. ซือ้หน่วยลงทุน ชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัติ 3,000,000.00   3,000,000.00 

2. ขำยคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ำ -1,500,000.00 -1,500,000.00   
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กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมูลค่ำ 

หน่วยลงทุนชนิด
รับซือ้คืนอัตโนมัติ 

รวมรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บำท) 1,500,000.00 -1,500,000.00 3,000,000.00 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิภำยหลังรำยกำรท่ีเกี่ยวข้องกับ 
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

36,568,941.08 23,549,243.63 13,019,697.45 

ส่วนเพ่ิมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ จ ำนวน 250,000 บำท 250,000.00 160,992.11 89,007.89 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่ำใช้จ่ำยกองทุน 36,818,941.08 23,710,235.74 13,108,705.34 

วิธีคิดกำรปันส่วนมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ   

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ำ  = 36,818,941.08 x (23,549,243.63/36,568,941.08) 

หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัติ  =  36,818,941.08 x (13,019,697.45/36,568,941.08) 

ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมต่อวัน (หำร 365 วัน) 

ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร (ต่อปี) โดยประมำณของแต่ละชนิดกองทุน 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร = 1.00% (+VAT 7%) -1,079.35 -695.07 -384.28 

ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ = 0.03% (+VAT 7%) -32.38 -20.85 -11.53 
ค่ำธรรมเนียมรวมต่อวัน -1,111.73 -715.92 -395.81 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 36,817,829.35 23,709,519.82 13,108,309.53 
จ ำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้จำกซือ้หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ 
จ ำนวน 3,000,000 บำท/10.0197 =  299,410.1620 หน่วย 
- หน่วยลงทนุลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่ำ
จ ำนวน 1,500,000 บำท/10.0197 = 149705.0810 หน่วย 

3,649,705.0810 2,350,294.9190 1,299,410.1620 

มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำทต่อหน่วย) 10.0879 10.0879 10.0879 
 
วันที่ 3 

1. มีรำยกำรเพิ่มหน่วยจำกกำรซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดสะสมมลูค่ำ จ ำนวน 3,000,000 บำท 

2. มีรำยกำรลดหน่วยจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ให้ผู้ลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ จ ำนวน 1,000,000 บำท 

3. มีส่วนเพิ่มของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิเกิดขึน้ 900,000 บำท 

  
กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมูลค่ำ 

หน่วยลงทุนชนิด
รับซือ้คืน
อัตโนมัติ 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้ำ (บำท)  
(วนัท่ี T+1) 36,817,829.35 23,709,519.82 13,108,309.53 

รายการท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด       

1. ซือ้หน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่ำ จ ำนวน 3,000,000 บำท 3,000,000.00 3,000,000.00  

2. ขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จ ำนวน 1,000,000 บำท   -1,000,000.00 

รวมรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บำท) 2,000,000.00     
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิภำยหลังรำยกำรท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด 38,817,829.35 26,709,519.82 12,108,309.53 

ส่วนเพ่ิมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ จ ำนวน 900,000 บำท 900,000.00 619,266.15 280,733.85 
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กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมูลค่ำ 

หน่วยลงทุนชนิด
รับซือ้คืน
อัตโนมัติ 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิภำยหลังรำยกำรท่ีเกี่ยวข้องกับ 
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด และส่วนเพิ่มฯ 39,717,829.35 27,328,785.97 12,389,043.38 

วิธีคิดกำรปันส่วนมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ  

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ำ  =  39,717,829.35 x (26,709,519.82/38,817,829.35) 

หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัติ  =  39,717,829.35 x (12,389,043.38/38,817,829.35) 

ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมต่อวัน (หำร 365 วัน) 

ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร (ต่อปี) โดยประมำณของแต่ละชนิดกองทุน 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร  = 1.00% (+VAT 7%) -1,164.33 -801.15 -363.18 

ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์= 0.03% (+VAT 7%) -34.93 -24.03 -10.90 

ค่ำธรรมเนียมรวมต่อวัน -1,199.26 -825.18 -374.08 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 39,716,630.09 27,327,960.79 12,388,669.30 
จ ำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
-หน่วยลงทนุเพิ่มขึน้จำกซือ้หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่ำ  
จ ำนวน 3,000,000 บำท/10.0879 = 297,385.9773 หน่วย 

- หน่วยลงทุนลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิจ ำนวน 
1,000,000 บำท/10.0879 = 99,128.6591 หน่วย 

3,847,962.3992 2,647,680.8963 1,200,281.5029 

มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำทต่อหน่วย) 10.3215 10.3215 10.3215 
 

• ลักษณะที่ส ำคัญของกองทุนรวม 
กองทุนนีเ้ป็นกองทุนรวมส ำหรับผู้ลงทุนทั่วไป โดยมีนโยบำยกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรทุน และ/หรือตรำสำรหนี ้และ/หรือตรำสำร
กึ่งหนีก้ึ่งทุน และ/หรือตรำสำรทำงกำรเงิน และ/หรือเงินฝำก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุน
กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอื่นใด
หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือหลำยอย่ำงตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุนประกำศก ำหนดหรือให้ควำมเห็นชอบ กองทุนจะลงทุนทัง้ในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ โดยจะพิจำรณำปรับสดัส่วน
กำรลงทนุได้ตัง้แต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
 

• ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รับจำกเงินลงทุน 
ผู้ลงทุนมีโอกำสได้รับผลตอบแทนในรูปของก ำไรจำกมลูค่ำหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึน้เมื่อผู้ลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุน  

 

• จ ำนวนเงินทุนโครงกำรล่ำสุด 
3,000 ล้ำนบำท บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มเงินทุนของโครงกำรและ/หรือวงเงินลงทนุในต่ำงประเทศได้ โดยจะปฏิบตัิตำม
หลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 

• รอบระยะเวลำบัญชี 
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี วนัท่ี 31 มกรำคม ของทกุปี 
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• ปัจจัยท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

1. ควำมผนัผวนทำงด้ำนรำคำหรือผลตอบแทนท่ีอำจเกิดขึน้กบัหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่กองทุนลงทุน 

2. กำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร 
3. กำรปรับนโยบำยอตัรำดอกเบีย้ของประเทศท่ีกองทุนลงทนุ 

 

• กำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดกำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีที่เข้ำเหตุดงัต่อไปนี ้โดยได้รับ
ควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่ำงสมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มีเหตุท่ีท ำให้กองทุนรวมไม่ได้รับช ำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดังกล่ำวอยู่
นอกเหนือกำรควบคมุของบริษัทจดักำรกองทนุรวม 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำท่ีบริษัทจัดกำรกองทนุรวมพบว่ำ รำคำ รับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนดังกล่ำวไม่ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตำงค์ขึน้ไปและคิดเป็นอัตรำตัง้แต่ร้อยละ 
0.5 ของรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและ
รำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมข้อ (1) หรือ (2)บริษัทจัดกำรจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
1. เลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนได้ไม่เกินสิบวนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับกำร
ผ่อนผนัจำกส ำนกังำน 
2. แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบเร่ืองดงักล่ำวด้วยวิธีกำรใดๆ โดยพลนั 
3. แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน พร้อมทัง้จดัส่งรำยงำนท่ีแสดงเหตผุลของกำรเลื่อน และหลกัฐำนกำรได้รับควำม
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมข้อ (1) หรือกำรรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมข้อ (2) ต่อส ำนกังำนโดยพลนั ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรกองทุนรวมจะมอบหมำยให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด ำเนินกำรแทนก็ได้ 
4. ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน หำกมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดงักล่ำว ให้บริษัทจดักำร
กองทนุรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช ำระค่ำขำยคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมล ำดบัวนัท่ีส่งค ำสัง่ขำยคืนก่อนหลงั 

 

• กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่ งที่รับไว้แล้ว 
กำรไม่ขำยไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมสัง่ บริษัทจดักำรกองทุนรวมจะปฏิบตัิตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รำยย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบนั และ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี 
ทน. 11/2564 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รำยย่อย กองทุนรวม เพื่อผู้
ลงทนุประเภทสถำบนั และกองทนุส่วนบคุคล 

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับค ำสั่งซือ้และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวรก็ได้ ตำมท่ีบริษัท
จดักำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 3 วนัท ำกำร ก่อนกำรใช้สิทธิหยุดรับค ำสัง่ซือ้และ/
หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร โดยประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี)และจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง
กำรให้บริกำร 
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บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิปฏิเสธค ำสั่งซือ้และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำของผู้ ลงทุน หำกกำรสั่งซือ้ดังกล่ำวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรกองทุน หรือ ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงทำง
กฎหมำยหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจดักำรหรือกองทนุ โดยบริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั 

กำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ 
เป็นไปตำมประกำศ 
 

• กองทุนรวมก ำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดควำมเสี่ยง  
กองทุนรวมจะลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำท่ีมิได้มีวตัถุประสงค์เพื่อลดควำมเสี่ยง โดยจ ำกัด net exposure ท่ีเกิดจำกกำรลงทุน
ในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำต้องไม่เกิน 100% ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุน โดยรำยละเอียดกำรค ำนวณมูลค่ำกำรลงทุน
หรือมีไว้ซึ่งสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อกำรค ำนวณอัตรำส่วนกำรลงทุนดังกล่ำว จะพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 

• ผลกระทบทำงลบที่มำกที่สุดจำกกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดควำมเสี่ยงต่อเงินทุน
ของกองทุนรวม 
หำกรำคำหลกัทรัพย์อ้ำงอิงมีควำมผนัผวนมำก หรือทิศทำงกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์จนอำจท ำให้กองทนุขำดทุนจำก
กำรลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรขำดทุนดงักล่ำวจะไม่เกิน 100% ของ NAV ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะศึกษำ
รวมถึงวิเครำะห์ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลกระทบต่อรำคำ และมีกำรปรับเปลี่ยนสถำนะกำรลงทุนให้ทนัเหตุกำรณ์โดยกำรค ำนวณ
อตัรำส่วนในกำรลงทนุท่ีเหมำะสมกบัภำวกำรณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรลงทนุอยู่ตลอดเวลำ 

 

• ช่องทำงท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ท่ำนสำมำรถติดตำมมลูค่ำหน่วยลงทนุของท่ำนจำกเว็บไซต์ www.assetfund.co.th  

 

• ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั 
ชัน้ 17 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร์ เลขท่ี 175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ  เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสำร 02-672-1180 เว็บไซต์ www.assetfund.co.th   
หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี บริษัทหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน แอสเซท พลสั จ ำกดั แต่งตัง้ 
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เคร่ืองมือบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องของกองทุนรวม 

 
กองทุนมีเคร่ืองมือบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของกองทุนรวม ดังนี ้

1. ค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies - ADLs)  
อตัรำสงูสดุไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 
(1) บริษัทจดักำรจะก ำหนดอตัรำ ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
(2) บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงท่ีบริษัทจัดกำรก ำหนด 

โดยจะอยู่ภำยใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกำศ และ/หรือแนวทำงปฏิบตัิของส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน 
และ/หรือหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจอื่น ทัง้นี ้กำรก ำหนด ADLs Factor จะค ำนึงถึงปัจจยัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยจำก
กำรซือ้หรือขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซือ้ขำยทรัพย์สิน ควำมผันผวนใน
ตลำดซือ้ขำยทรัพย์สิน สภำพคล่องของตลำดทรัพย์สินท่ีลดลงจำกภำวะปกติ ต้นทุนและค่ำใช่จ่ำยในกำรรักษำสัดส่วนกำรลงทุน 
ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่ (ถ้ำมี) หรือปัจจัยอื่นๆ ท่ีนอกเหนือ
กำรควบคมุและคำดกำรณ์ของบริษัทจดักำร โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ข้อมลูประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ
หรือสมมติฐำนและหรือกำรประเมินจำกปัจจัยท่ีเก่ียวข้องเท่ำท่ีสำมำรถท ำได้เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและ
เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ  

(3) กำรก ำหนด ADLs Threshold มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงท่ีบริษัทจัดกำรก ำหนด โดยบริษัทจัดกำร
จะค ำนึงถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับสภำพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน สภำวะตลำดของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
สภำพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทุนถือครอง หรือปัจจัยอื่นๆ ท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคตหรือนอกเหนือกำรควบคุมของบริษัทจัดกำรท่ีมี
ผลกระทบต่อสภำพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทนุ โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ข้อมลูประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริง
ท่ีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจยัท่ีเก่ียวข้องเท่ำท่ีสำมำรถท ำได้เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำ
และเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ 

(4) ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดักำรจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สำมำรถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
สภำพคล่องอื่นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 
(1) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะน ำข้อมลูของหน่วยลงทุนทกุชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำและหรือตดัสินใจเร่ืองต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กบักำรใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท ำกำรนัน้  
(2) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ีจะน ำค่ำซือ้หน่วยลงทุนท่ีช ำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้ำเป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวันท ำกำรท่ีมีกำรใช้

เคร่ืองมือ ADLs และบริษัทจัดกำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทุนดงักล่ำวไปใช้ในกำรพิจำรณำและหรือตดัสินใจเร่ืองต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
กำรใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีได้ด ำเนินกำรหรือ
ตดัสินใจไปแล้วท่ีเก่ียวข้องกบักำรใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ แม้หำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมด
หรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้และรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนท่ีช ำระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้นัน้  ไม่ได้
รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุ  

(3) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จำกผู้ ท่ีท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้ำ หรือขำยคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหน่ึงท่ีเกิน ADLs Threshold ท่ีบริษัทจัดกำร
ก ำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจำรณำก ำหนดอตัรำกำรเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่ำงกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ี
จะมีข้อก ำหนดเพิ่มเติมในกำรเรียกเก็บเฉพำะรำยท่ีท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ หรือขำยคืนหน่วยลงทุน
และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมำณมำกตำมแนวทำงที่บริษัทจดักำรจะก ำหนดได้ 
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(4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรำ ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอตัรำสงูสดุท่ีระบไุว้ในโครงกำร โดย
บริษัทจัดกำรจะเปิดเผยทำงเว็บไซด์ของบริษัทจัดกำรและ/หรือในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวมและ/หรือผ่ำนทำงช่องทำงอื่น
ท่ีบริษัทจัดกำรก ำหนด  

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ 
(1) กำรเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรท่ีมีกำรใช้เคร่ืองมือนี ้
(2) บริษัทจดักำร อำจพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นกำรใช้เฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดท่ีสดัส่วนของมลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุน

สทุธิของกองทุน เทียบกับมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทุน มีค่ำเกินกว่ำ ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด โดยท่ีมลูค่ำ
ซือ้ขำยหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุน ค ำนวณจำกมลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ 
(switch in) หกัด้วยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัด้วยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out)  
ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด 

(3) บริษัทจัดกำรก ำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูล “มูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ำ น้อยกว่ำมูลค่ำกำรขำยคืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก” ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด 

(4) ในกรณีท่ีมีกำรใช้เคร่ืองมือ ADLs นี ้ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะน ำกลบัเข้ำกองทุน อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้เคร่ืองมือนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ
บรรเทำผลกระทบทำงลบท่ีอำจเกิดขึน้กับผู้ ถือหน่วยท่ียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำง
ผลตอบแทนให้กองทนุแต่อย่ำงใด 

2. เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ : 10.00 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจดักำรจะใช้เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทนุไม่เกิน : 7 วนัท ำกำร ในทุกรอบเวลำ : 30 วนั 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 
(1) บริษัทจัดกำรจะก ำหนด Redemption Gate ขัน้ต ่ำ ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 10 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ตำมรำยละเอียด

วิธีกำรค ำนวณท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด 
(2) บริษัทจัดกำรจะก ำหนด Gate Period สงูสดุไม่เกิน 7 วนัท ำกำร ในทกุรอบเวลำ 30 วนั ตำมรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณท่ีบริษัท

จดักำรก ำหนด 
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดกำรก ำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถำนกำรณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดงักล่ำว Redemption Gate จะ

ใช้เฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดท่ี สดัส่วนของมลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทุน เทียบกบั มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของ
กองทุน มีค่ำเกินกว่ำ Gate Threshold ท่ีบริษัทจัดกำรก ำหนด โดยท่ี มลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุน ค ำนวณจำก 
มูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ (switch in) หักด้วยมูลค่ำกำรขำยคืน
หน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

(4) บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำก ำหนดวิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำม Redemption Gate โดยกำรเฉลี่ยตำมสัดส่วน (pro-rata basis) 
ของค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate  

(5) บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำก ำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้แตกต่ำงกันได้ แต่ Redemption Gate 
จะไม่ต ่ำกว่ำ Redemption Gate ขัน้ต ่ำ และ Gate Period จะไม่มำกกว่ำระดบัเพดำนท่ีระบไุว้ในโครงกำร 

(6) ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดกำรจะน ำไปท ำรำยกำรในวนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตำมสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีกำรจัดล ำดบัก่อน-หลัง
ของค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถยกเลิกค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก
ส่วนท่ีเหลือได้ โดยจะต้องแจ้งควำมประสงค์ยกเลิกค ำสัง่ส่วนท่ีเหลือทัง้หมดเท่ำนัน้ ภำยในวนัและเวลำของกำรส่งค ำสัง่ขำยคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุ 
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(7) บริษัทจดักำรจะท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตำมรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ 
วนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ Redemption Gate ท่ีประกำศใช้ 

(8) บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบเมื่อมีกำรใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้ำ  
(9) ในกรณีท่ีมีกำรใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดักำรอำจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอื่นได้ 
ข้อสงวนสิทธิ 
(1) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรำ Redemption Gate ตำมท่ีบริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต ่ำกว่ำ 

Redemption Gate ขัน้ต ่ำท่ีระบุในโครงกำร และ/หรือปรับเพิ่มหรือลด Gate Period ตำมท่ีบริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยจะ
ปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่ำท่ีระบไุว้ในโครงกำร ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด 

(2) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ Redemption Gate ท่ีประกำศใช้  
(3) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหว่ำงกำรท ำ Redemption Gate ได้แก่ กำรยกเลิก Redemption Gate 

ก่อนระยะเวลำท่ีก ำหนด กำรใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืน
หน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได้ บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำยกเลิกค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดท่ีค้ำงอยู่ในรำยกำร และแจ้ง 
ผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิกค ำสัง่โดยไม่ชักช้ำ  

(4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ีจะน ำข้อมลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำและหรือตดัสินใจเร่ืองต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท ำกำรนัน้ 

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ 
(1) Redemption Gate ท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรท่ีมีกำรใช้เคร่ืองมือนี ้  
(2) บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ Redemption Gate เฉพำะกรณีท่ีเกิดสถำนกำรณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่ำสถำนกำรณ์อำจจะไม่ปกติ 

โดยบริษัทจัดกำรอำจก ำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถำนกำรณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำ
เป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงท่ีบริษัทจัดกำรก ำหนด โดยพิจำรณำปัจจยัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ มีควำมผนัผวนในตลำดซือ้ขำย
ทรัพย์สิน สภำพคล่องของตลำดทรัพย์สินลดลงจำกภำวะปกติ สภำพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่ำสภำพคล่อง
ของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมำณกำรไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดกำรไถ่ถอนผิดปกติ เกิดกำรไถ่ถอนมำกกว่ำ Redemption 
Gate ท่ีก ำหนดไว้ หรือสภำพคล่องของตลำดทรัพย์สินลดลงจำกภำวะปกติ หรือปัจจัยอื่นๆ ท่ีนอกเหนือกำรควบคุมและ
คำดกำรณ์ของบริษัทจัดกำร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ข้อมลูประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐำน
และหรือกำรประเมินจำกปัจจัยท่ีเก่ียวข้องเท่ำท่ีสำมำรถท ำได้เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ๆ 

3. กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่ งที่ รับไว้หรือจะหยุดรับค ำสั่ งซือ้หรือค ำสั่ งขำยคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 
บริษัทจดักำรกองทุนรวมสำมำรถด ำเนินกำรได้สงูสดุไม่เกิน : 1 วนัท ำกำร 
เว้นแต่จะได้รับกำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสจุริตและ
สมเหตุสมผลว่ำ จ ำเป็นต้องระงบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตตุำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 

บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ซึ่งไม่เกินกว่ำกรณีท่ีประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ก ำหนด 
1. เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นกำรหยุดรับค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผู้ ลงทุนเฉพำะรำย 
เน่ืองจำกปรำกฏข้อเท็จจริงดงันี ้
(ก) บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่ำผู้ลงทนุรำยนัน้ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงดงันี  ้
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(1) กำรกระท ำท่ีเป็นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเก่ียวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไม่ว่ำจะ
เป็นกฎหมำยไทย หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ 
(2) กำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 
(3) กำรกระท ำท่ีเป็นกำรปฏิบตัิตำมค ำสัง่เก่ียวกบักำรยึดหรืออำยดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 
(ข) บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรู้จกัลกูค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้ำได้ในสำระส ำคญั 
2. อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยอื่นเข้ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรของตนอัน
เน่ืองมำจำก กำรท่ีบริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ว่ำด้วยกำรด ำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุน
ส่วนบคุคล กำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์และกำรค้ำหลกัทรัพย์ และกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และกำรเป็น
ผู้จดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ซึง่ให้กระท ำได้ไม่เกิน 3 วนัท ำกำร 
3.อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ในกรณีท่ีปรำกฏข้อเท็จจริงซึง่บริษัทจดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแล้วมีควำมเชื่อโดย
สจุริตและสมเหตสุมผลว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้และกำรเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
(ก) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 
(ข) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร ซือ้ขำยหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 
3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมที่มีก ำหนดระยะเวลำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง 
(interval fund) กำรพิจำรณำระยะเวลำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ให้พิจำรณำจำกเฉพำะในช่วงระยะเวลำเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิด
ให้รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเท่ำนัน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรกองทุนรวมจะไม่ด ำเนินกำรตำมข้อ 3 วรรคหน่ึง หำกบริษัทจัดกำรกองทนุรวมพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสจุริต
และสมเหตุสมผลว่ำกำรเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่เน่ืองจำกกองทุนรวมยงัคงมีทรัพย์สินคงเหลือ 
ท่ีมีคณุภำพและมีสภำพคล่องอย่ำงเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้ 

ส ำหรับกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลูกหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี ้หรือตรำสำรที่ลงทุนประสบปัญหำขำด
สภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดกำรจะปฏิบัติตำมประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ท่ี สน.9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รำยย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั 
 

สิทธิและข้อจ ำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

• เงื่อนไขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ำจถูกจ ำกัดสิทธิ ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำอัตรำ
ที่ประกำศก ำหนด 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดกำร
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่ำว เว้นแต่เป็นกรณี กองทุนรวมท่ีมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่ำวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรำยเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่ำวได้เต็มตำมจ ำนวนท่ีถืออยู่ ทัง้นี ้สำมำรถ
ตรวจสอบข้อมลูสดัส่วนกำรถือหน่วยลงทนุได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร www.assetfund.co.th  
 

• วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน 
วิธีกำรขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ก) ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหรือส ำนักงำนนำยทะเบียน
หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้ รับโอนไม่ได้เป็นผู้ ใช้บริกำรกองทุนกับบริษัทจัดกำร ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรำยละเอียดในใบค ำขอเปิดบญัชี
กองทนุและยื่นต่อผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุพร้อมค ำขอโอนหน่วยลงทุน 
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(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุในอตัรำ 50 บำท ต่อกำรโอน 1 ครัง้ ณ วนัท่ียื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุน 
(ค) หลังจำกท่ีได้รับค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้ โอนแล้ว ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
จะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ำกบัภำษีพร้อมหลกัฐำนกำรรับค ำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐำน 
(ง) กำรโอนหน่วยลงทุน ดังกล่ำวข้ำงต้น นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลกำรโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันกำรโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ โอนหน่วยลงทุนภำยใน 7 วนัท ำกำร นับแต่วนัท่ีผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้
รับค ำขอโอนหน่วยลงทุน 
(จ) กำรโอนหน่วยลงทุนและค่ำธรรมเนียมกำรโอนอำจด ำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลกั ตำมท่ีบริษัทจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี ้ภำยใต้เงื่อนไขท่ีระบใุนข้อ “กำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย” 

ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมลูในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุ 
- บริษัทจัดกำรมีวัตถุประสงค์ท่ีจะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนภำยในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขำยหน่วย
ลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำ รวมถึงผู้ ท่ีมีหนังสือเดินทำงประเทศ
สหรัฐหรือผู้ ท่ีมีถิ่นฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกำ รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดงักล่ำวและบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วนซึง่จดัให้มีขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจดักำรจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ
หรือระงบักำรสัง่ซือ้ กำรจัดสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมส ำหรับผู้ลงทุนท่ี เป็นบุคคลอเมริกัน 
(US person) ดงัที่กล่ำวมำข้ำงต้น เว้นแต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 

- เพื่อประโยชน์สงูสดุของกำรบริหำรจัดกำรกองทนุกำรับลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนของกองทนุให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท
จดักำรแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฎิเสธลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ 

- ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้ และไม่มี
สิทธิน ำหน่วยลงทนุไปจ ำน ำเป็นหลกัประกนั 
 

• กองทุนรวมนีม้ีกำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครัง้ท่ีมีกำรขำยหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน ภำยใน 15 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัถัดจำกวนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
 

• ช่องทำงและวิธีกำรท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียง 
ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีกำรท่ีบริษัทจัดกำรได้
เปิดเผยไว้ท่ีส ำนักงำนของบริษัทจดักำร หรือผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร www.assetfund.co.th หรือผู้สนับสนุนกำร
ขำยหรือรับซือ้คืน 
 

• ช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนของผู้ลงทุน  
- ติดต่อบริษัทจดักำรท่ี บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั โทรศพัท์ 02-672-1111 
- ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศพัท์ 02-263-6000  
- ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 02-470-3200-1 โทรสำร 02-470-1996-7 

 

• นโยบำยกำรระงับข้อพิพำท โดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวของกองทุนรวม 
บริษัทจัดกำรมีนโยบำยกำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีท่ีบริษัทจัดกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ ถือหน่วยของกองทุนสำมำรถน ำข้อพิพำทเข้ำสู่กำร
พิจำรณำตำมกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ 
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• กำรระบุภูมิล ำเนำในประเทศไทยเพ่ือกำรวำงทรัพย์ส ำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยท่ีไม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
กำรระบุภูมิล ำเนำในประเทศไทยเพื่อกำรวำงทรัพย์ส ำหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรำยท่ีไม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย (ถ้ำมี) 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่ำงอื่น บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะอ้ำงอิงที่อยู่ของ
บริษัทจดักำรกองทุนรวมเป็นภมูิล ำเนำเพื่อกำรวำงทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีกำรวำงทรัพย์ 
 

• บริษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจำกบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริกำร อันเน่ืองมำจำกกำรใช้บริกำรของ
บุคคลดังกล่ำวในกำรจัดกำรกองทุนได้แต่ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้ 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูค่ำในทำงเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบำทโดยตรงของควำมเป็น
กองทนุตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และ  
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่ำบริษัทจัดกำรใช้บริกำรของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินควำมจ ำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จำกบคุคลดงักล่ำว (churning)  
ในกำรจัดสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร บริษัทต้องกระท ำด้วย
ควำมเป็นธรรมและค ำนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอำจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

 

• ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดกำร  
บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั 
ชัน้ 17 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร์ เลขท่ี 175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ  เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120   
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสำร 02-672-1180 เว็บไซต์ www.assetfund.co.th 
 

• รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท  
1. นำยนภดล รมยะรูป ประธำนคณะกรรมกำร 
2. นำยพิทเยนท์ อศัวนิก กรรมกำร 
3. นำยโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ กรรมกำร 
4. ดร. พชัร  สรุะจรัส กรรมกำร 
5. นำยคมสนั ผลำนสุนธิ กรรมกำร 
6. นำยณัฐพล จนัทร์สิวำนนท์ กรรมกำร 

 

• รำยชื่อผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)  
1. ดร. พชัร  สรุะจรัส ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
2. นำยคมสนั ผลำนสุนธิ กรรมกำร 
3. นำยณัฐพล  จนัทร์สิวำนนท์ กรรมกำร 
 

• จ ำนวนกองทุนรวมทัง้หมดภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2566 มีจ ำนวนกองทนุรวมทัง้หมด 56 กองทุน 
มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเท่ำกับ 51,626,641,010.02 บำท 
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• รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทุน  
1. นำยณัฐพล  จนัทร์สิวำนนท์ 
2. นำยไมตรี โสตำงกรู 
3. นำยกมลยศ สขุมุสวุรรณ 
4. นำงสำวทิพย์วดี อภิชยัสิริ 
5. นำยกฤช โคมิน 
6. นำงสำวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 
 

• รำยชื่อผู้ จัดกำรกองทุน ประวัติกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 
รวมทัง้หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว 

ชื่อ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
หน้ำที่ 

ควำมรับผิดชอบ 

นำยณัฐพล จนัทร์สิวำนนท์ - Master in Finance and 
Management, University 
of St Andrews 

- Bachelor in Political 
Science, Public 
Administration, 
Chulalongkorn University 

- Passed 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 

บริหำรกองทนุ 

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

- Bachelor of Engineering, 
Chulalongkorn University 

- Passed 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 

บริหำรกองทนุ 

นำงสำวทิพย์วดี อภิชยัสิริ* - Bachelor’s degree in 
Computer Engineering, 
Chulalongkorn University 

- CFA Charterholder 

- 2017 – Present: Equity Fund Manager, 
Asset Plus Fund Management 

- Feb 2012 – Apr 2017: Vice President, 
Domestic Equity Fund Manager,  
UOB Asset Management (Thailand)  

- Dec 2009 – Feb 2012: Fund Manager, 
Tisco Asset Management  

- Apr 2006 – Dec 2009: Asset Allocation 
Strategist and Investment Analyst,  
SCB Asset Management 

บริหำรกองทนุ 
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ชื่อ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
หน้ำที่ 

ควำมรับผิดชอบ 

นำยกมลยศ สขุมุสวุรรณ* - Master of Science in 
Financial Investment and 
Risk Management (2010),  
The National Institute of 
Development 
Administration (NIDA) 

- Bachelor of Business 
Administration in Finance 
(2008), Kasetsart University 

-  CFA Charterholder 

- 2017–Present: Senior Fund Manager, Asset 
Plus Fund Management 

- 2011-2017: Senior Fund Manager, TISCO 
Asset Management 

- 2008-2011: Fund Manager,  
CIMB-Principal Asset Management  

บริหำรกองทนุ 

นำยกฤช โคมิน* 
 

- Msc. Microsystem 
Engineering Albert ludwig 
universitat 

- Nano Engineering, 
Chulalongkorn University, 
Thailand 

- CFA Charterholder 

- 2016-Present: Equity Fund Manager, Asset 
plus Fund Management 

- 2015-2016: Assistant Fund Manager, Asset 
Plus Fund Management 

- 2014-2015: Project manager Mahidol 
University Faculty of science 

- 2013-2014: Nanoscience Researcher 
IMTEK 

บริหำรกองทนุ 

นำย ยรุนนัท์ วิภศูิริ - Bachelor of Business 
Administrative, Mahidol 
International College, 
Thailand 

- Master of Investment 
Analysis, Aston University, 
Birmingham, United 
Kingdom 

- CISA I 

- 2020- Present: Equity Fund Manager, Asset 
Plus Fund Management 

- 2019 - 2020: Assistant Fund Manager, 
Asset Plus Fund Management 

- 2018-2019: Equity Analyst for Private 
Portfolio, KTZMICO Securities 

- 2016-2018: Equity Analyst for Private 
Portfolio, SCB Securities  

บริหำรกองทนุ 

นำยไมตรี โสตำงกรู* - MBA., University of IIIinois 
at Urbana-Champaign, 
USA 

- MD, (2nd class honors), 
Chulalongkorn University, 
Thailand 

- CFA Charterholder 

- 2019 – Present: Fixed Income Fund 
Manager, Asset Plus Fund Management 

- 2017 – 2019: Fixed Income Fund Manager 
(Credit Analysis), Asset Plus Fund 
Management 

- 2014 – 2017: Equity Fund Manager, Asset 
Plus Fund Management 

- 2006 - 2014: Senior Vice President – Private 
Fund, Asia Plus Securities Plc  

- 2004 - 2006: Assistant MD., Hong Ta 
Futures Ltd. 

 

บริหำรกองทนุ 
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ชื่อ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
หน้ำที่ 

ควำมรับผิดชอบ 

- 1998 - 2004: Senior Treasury Sales, BNP 
Paribas 

- 1997 - 1998: Assistant Vice President – 
Treasury, Cathay Capital 

* ปฏิบตัิหน้ำท่ีเป็นผู้จดักำรกองทนุและผู้จดักำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 
 

• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
รำยช่ือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
1. บริษัท หลกัทรัพย์ไอร่ำ จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 02-684-8888 
2. บริษัทหลกัทรัพย์นำยหน้ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จ ำกดั โทรศพัท์ 1240 กด 8 
3. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ำกดั โทรศพัท์ 02-508-1567 
4. บริษัท หลกัทรัพย์เอเซีย พลสั จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2680-1234 
5. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ำกัด โทรศพัท์ 02-680-5000 
6. บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2231-3777  
7. บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด ์จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 02-659-3390 
8. บริษัท หลกัทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกดั โทรศพัท์ 02-841-9000 
9. ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 02-626-7777 
10. บริษัท หลกัทรัพย์โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 02-638-5000 
11. บริษัท หลกัทรัพย์นำยหน้ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุฟินโนมีนำ จ ำกดั โทรศพัท์ 02-026-5100 
12. บริษัท หลกัทรัพย์ฟินันซ่ำ จ ำกดั โทรศพัท์ 0-2660-5000 
13. บริษัท หลกัทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2660-5429-30 
14. บริษัท หลกัทรัพย์โกลเบล็ก จ ำกดั โทรศพัท์ 02-672-5920   
15. ธนำคำรออมสิน โทรศพัท์ 0-2299-8000 
16. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ำกดั โทรศพัท์ 02-225-0202 
17. บริษัท หลกัทรัพย์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2658-5800 
18. ธนำคำรกสิกรไทย โทรศพัท์ 02-888-8811 
19. บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2658-8888 
20. บริษัท หลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 02-829-6999 
21. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินำคินภทัร จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2305-9000 
22. บริษัท หลกัทรัพย์กสิกรไทยจ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 02-696-0000 
23. บริษัท หลกัทรัพย์กรุงศรี จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2659-7000  
24. บริษัท หลกัทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั โทรศพัท์ 02-648-1111 
25. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกดั โทรศพัท์ 02-695-5000   
26. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 02-658-6300 
27. บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ เมอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์ จ ำกัด โทรศพัท์ 0-2660-6677 
28. บริษัท หลกัทรัพย์เมอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์ จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2660-6621 
29. บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน ) โทรศพัท์ 0-2635-1700 
30. บริษัท หลกัทรัพย์พำย จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 02-205-7000 
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31. บริษัท หลกัทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลชูั่น จ ำกดั โทรศพัท์ 0-2659-8735 
32. บริษัท แรบบิท ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 02-648-3600 
33. บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ เรนเนสซำนซ์ จ ำกดั โทรศพัท์ 02-550-6220  
34. บริษัท หลกัทรัพย์อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 02-088 9999 
35. บริษัท หลกัทรัพย์นำยหน้ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จ ำกดั โทรศพัท์ 02-026-6222 
36. บริษัท หลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ำกดั โทรศพัท์ 02-022-1499  
37. บริษัท หลกัทรัพย์ไทยพำณิชย์ จ ำกัด โทรศพัท์ 02-949-1000 
38. บริษัท หลกัทรัพย์ธนชำต จ ำกัด (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2217-8888 
39. บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี ้จ ำกดั โทรศพัท์ 0-2343-9500 
40. บริษัท หลกัทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2659-8000 
41. บริษัท หลกัทรัพย์นำยหน้ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุ เวลท์ รีพบับลิค จ ำกดั โทรศพัท์ 02-266 6697 
42. บริษัท หลกัทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั โทรศพัท์ 02-009-8888 

หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั แต่งตัง้ 

นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั โทรศพัท์ 02-672-1111 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) โทรศพัท์ 02-470-3200 
นอกจำกหน้ำท่ีตำมสญัญำแต่งตัง้แล้ว ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ยงัมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยในกำรรักษำประโยชน์ผู้ลงทุนด้วย 
 

• รำยชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 
นำย ประวิทย์ วิวรรณธนำนตุร์ 
นำย เทอดทอง เทพมงักร 
นำงสำว ชมภนูชุ แซ่แต้ 
นำย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
นำงสำว ชตุิมำ วงษ์ศรำพนัธ์ชัย 
นำงสำว รฐำภทัร ลิม้สกลุ 

ท่ีอยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั 46/8 ชัน้ 10 อำคำรรุ่งโรจน์ธนกลุ ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020 

บริษัทจัดกำรอำจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบญัชีในภำยหลงั โดยผู้สอบบญัชีดงักล่ำวต้องเป็นบคุคลท่ีได้รับควำมเห็นชอบ
ตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัชี  

สิทธิ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินประจ ำรอบระยะเวลำบญัชีของกองทุนตำมมำตรฐำน
กำรสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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ข้อมูลอื่นๆ 

 

• รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป ไม่น้อยกว่ำ 1,000 บำท  

ทัง้นี ้สำมำรถขอรับข้อมลูโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้อผูกพนัระหว่ำงผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรได้ท่ีบริษัทจัดกำร 
และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ในระหว่ำงวนัและเวลำท ำกำร และ/หรือท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th 

ในกรณีท่ีไม่เคยมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทนุต้องเปิดบญัชีดงักล่ำวก่อน โดยกรอกรำยละเอียดในใบค ำขอเปิดบญัชีผู้ ถือ
หน่วยลงทุนและเอกสำรท่ีก ำหนดอย่ำงถกูต้องและตำมควำมเป็นจริง พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำน ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนดใน
กำรเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี 
1. กรณีบคุคลธรรมดำ 
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวัข้ำรำช กำร หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวัพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือส ำเนำ
หนงัสือเดินทำงซึง่ลงนำมรับรองควำมถกูต้อง 
2. กรณีนิติบคุคล 
(1) ส ำเนำหนงัสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ 
(2) ส ำเนำหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั 
(3) ตวัอย่ำงลำยมือชื่อผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขกำรลงนำม 
(4) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล 
ทัง้นี ้เอกสำรต่ำงๆ ต้องลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องรับทรำบและยินยอมท่ีจะปฏิบตัิตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดในใบค ำขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนและ
ใบค ำขอเปลี่ยนแปลงข้อมลู รวมทัง้เงื่อนไขอื่นๆ ท่ีบริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนจะก ำหนดต่อไป  

• กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก (หลัง IPO) 
บริษัทจดักำรจะเสนอขำยหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรกได้ ทุกวนัท ำกำรซือ้ขำย โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ไม่ต ่ำกว่ำมลูค่ำขัน้ต ่ำตำมเงื่อนไขของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรกและครัง้ถัดไป ตัง้แต่เวลำเปิดท ำกำร ถึงเวลำ 15.30 น. ตำมรำคำขำย
หน่วยลงทุนท่ีค ำนวณได้ ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนนัน้ เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณและเป็นรำคำท่ีรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว โดยกรอกรำยละเอียดในใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมช ำระเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ครบถ้วน  

วนัท ำกำรซือ้ขำย หมำยถึง วนัท ำกำรปกติของบริษัทจดักำรและ/หรือกองทุนต่ำงประเทศและ/หรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกบักำรลงทุน
และ/หรือตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถท ำกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี)  
หรือช่องทำงอื่นใดตำมท่ีบริษัทจัดกำรก ำหนด (ถ้ำมี) ทัง้นี ้สำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือ
สอบถำมข้อมลูได้ท่ีฝ่ำย Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนสำมำรถช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดรำฟท์ หรือวิธีอื่ นใด ท่ีสำมำรถเรียกเก็บเงินได้ภำยใน
เวลำ 15.30 น. ของวนัส่งค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยผู้สัง่ซือ้ต้องขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำย “บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ. 
แอสเซท พลสั จ ำกดั” ซึง่เป็นบญัชีกระแสรำยวนั ดงัต่อไปนี ้ 
1. ธนำคำรกสิกรไทย สำขำรำษฎร์บรูณะ   
2. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ สำขำพระรำมที่ 3  
3. ธนำคำรกรุงเทพ สำขำสำทร  
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4. ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำถนนวิทย ุ
5. ธนำคำรกรุงไทย สำขำเอ็มไพร์ทำวเวอร์ 
6. ธนำคำรทหำรไทยธนชำต สำขำอำคำรสำทรซิตี ้ 
7. ธนำคำรยโูอบี สำขำสำทร 2 

บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่ำว โดยจะประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) 

ทัง้นี ้ดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รับจำกบญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนข้ำงต้น บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้เป็นผลประโยชน์
ต่อกองทนุ 

ทัง้นี ้หำกผู้สั่งซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนส่งค ำสั่งซือ้ภำยหลงัช่วงระยะเวลำท่ีก ำหนด หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดกำรไม่ได้รับค่ำสัง่ซื อ้
หน่วยลงทุนภำยในช่วงระยะเวลำท่ีก ำหนด ให้ถือเป็นกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไปตำมรำคำขำยหน่วยลงทนุท่ี
ค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไป 

ในกำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทุน หำกมิใช่กรณีท่ีผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ี จัดตัง้โดยบริษัทจัดกำร
เพื่อสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมลูค่ำจะหกักลบลบหนีก้ับ
บริษัทจดักำรไม่ได้ 

กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดกำรได้รับเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ท ำรำยกำรขำยหน่วยลงทุน
แล้วเพื่อให้บริษัทจดักำรจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สัง่ซือ้จะไม่สำมำรถยกเลิกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำก
บริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ 

สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลังจำกนำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมลูกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุน 
ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธกำรสัง่ซือ้ตำมค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรสัง่ซือ้ในกรณีดงักล่ำวมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำร 

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง วนัเวลำและวิธีกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุได้ในอนำคต ภำยใต้เงื่อนไข 
หลกัเณฑ์และวิธีกำรท่ีบริษัทจัดกำรก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนั หำกเป็น
กรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนและ/หรือแก่กองทุนรวมและ/หรือเพื่อให้สอดคล้องกับกำรลงทุนในต่ำงประเทศ บริษัท
จัดกำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน ก่อนกำรเปลี่ยนแปลง โดยประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท
จดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี)  

วิธีกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำร กำรซือ้หน่วยลงทนุแบบล่วงหน้ำ (Saving Plan) 
บริษัทจัดกำรอำจรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรกำรซือ้หน่วยลงทุนแบบสม ่ำเสมอด้วยวิธีกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรซึ่ง
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมรถติดต่อขอใช้บริกำรได้ท่ีบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) โดยกรอก
แบบฟอร์ม “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝำกเพื่อซือ้หน่วยลงทุน และใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้ำ” โดยบริษัทจัดกำรจะท ำ
กำรส่งข้อมลูกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกเพื่อเป็นกำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทุนตำมจ ำนวน และงวดกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝำกเพื่อซือ้หน่วยลงทุน และใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้ำ” 
ทัง้นี ้เงื่อนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีกำรต่ำงๆ ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกกำรซือ้หน่วยลงทุนแบบล่วงหน้ำ ในกรณีท่ีบริษัทจัดกำรพบว่ำเอกสำรหรือข้อมลูท่ีได้รับ
จำกผู้สัง่ซือ้ไม่ถกูต้องครบถ้วน หรือในกรณีท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกเป็นจ ำนวน 2 งวดติดต่อกนั 
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กำรจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทุน 
บริษัทจัดกำรจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินท่ีได้รับช ำระหำรด้วยรำคำขำยหน่วยลงทุน ณ สิน้วนั
ท ำกำรขำย โดยจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับจัดสรรจะค ำนวณตำมหลักสำกลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ต ำแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 
ต ำแหน่งโดยตดัทศนิยมต ำแหน่งท่ี 5 ทิง้ 

ในกรณีท่ีจ ำนวนเงินท่ีระบใุนใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ ำนวนเงินท่ีบริษัทจดักำรได้รับช ำระ บริษัทจดักำรจะจดัสรรหน่วย
ลงทนุให้ตำมจ ำนวนเงินท่ีได้รับช ำระเป็นเกณฑ์ 

ในกรณีท่ีกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท ำให้จ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับอนุมตัิจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลกักำร “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตำมค ำสัง่ซือ้ท่ีสำมำรถเรียกเก็บ
เงินได้ในกรณีท่ีสัง่ซือ้พร้อมกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อกำรจัดสรร บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่
ให้ผู้สัง่ซือ้ท่ีสัง่ซือ้พร้อมกันนัน้ตำมสัดส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้สัง่ซือ้แต่ละรำยสัง่ซือ้เข้ำมำ (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอ
สงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บำงส่วนหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดกำรได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำร บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทนุแต่บำงส่วนหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทรำบล่วงหน้ำ 

กำรคืนเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนและจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ สั่งซือ้รวมกันเกินจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดกำรจดทะเบียนกับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไว้บริษัทจดักำรจะจัดสรรหน่วยลงทนุตำมหลกักำรสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน และหำกมีกำรสัง่ซือ้พร้อม
กนั และมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อกำรจดัสรร บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจดัสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้ท่ีสัง่ซือ้พร้อมกัน
นัน้ตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้แต่ละรำยสัง่ซือ้เข้ำมำ (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่
จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บำงส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ และบริษัทจดักำรจะคืนเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ท่ีไม่ได้รับกำรจัดสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ำมี) ให้ผู้สั่งซือ้ตำมวิธีกำรรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนท่ีผู้สั่งซือ้ระบุไว้ในใบค ำขอเปิด
บญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ 

• กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 
- ชนิดสะสมมลูค่ำ : ม ี
- ชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ : ม ี

ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) หรือช่องทำง
อื่นใดตำมท่ีบริษัทจัดกำรก ำหนด (ถ้ำมี) ทัง้นี ้สำมำรถดูข้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถำมข้อมูล
ได้ท่ีฝ่ำย Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวนัท ำกำรซือ้ขำย ตัง้แต่เวลำเร่ิมท ำกำร ถึงเวลำ 15.30 น. ตำมรำคำรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนท่ีค ำนวณได้ ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนนัน้ เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณและเป็นรำคำท่ีรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  

วนัท ำกำรซือ้ขำย หมำยถึง วันท ำกำรปกติของบริษัทจัดกำรและ/หรือกองทุนต่ำงประเทศและ/หรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกับกำรลงทุน
และ/หรือตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

ส ำหรับกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนภำยหลงัวนัเวลำก ำหนดของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด ให้ถือว่ำเป็นกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนในวนั
ท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนถดัไป ตำมรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑ์
ในกำรค ำนวณและเป็นรำคำท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
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ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี)ได้รับค ำสั่งขำยคืน
หน่วยลงทุนและได้ท ำรำยกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สำมำรถยกเลิกค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไ ด้ เว้นแต่ 
ได้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นพิเศษ  

ผู้สั่งขำยคืนไม่สำมำรถยกเลิกค ำสั่งขำยคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกบริษัทจัดกำรเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีท่ีบริษัท
จดักำรอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมข้อ "กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ"  

อน่ึง ในกรณีท่ีบัญชีของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่ำคงเหลือในบัญชี และบัญชีนัน้ไม่มีกำรติดต่อขอใช้บริกำรเป็นเวลำนำน
ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่ำว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหน้ำ  

ทัง้นี ้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดกำรทรำบโดยทนัทีในกรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน
เป็นมลูค่ำตัง้แต่ 10 ล้ำนบำทขึน้ไป 

กำรจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ 
ยกเว้นในกรณีตำมข้อ "กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน" หรือ "กำรไม่ขำยหรือไม่รับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน" หรือ "กำรหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดกำรจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สัง่ขำยคืน โดยค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท่ีบริษัทจดักำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีผู้สั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะค ำนวณจ ำนวนเงินท่ีสั่งขำยคืน โดยคูณจ ำนวนหน่วยลงทุนด้วย
รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรรับซือ้คืนนัน้ 

ในกรณีที่ผู้สัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนเงิน บริษัทจัดกำรจะค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขำยคืนด้วย รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ี
ค ำนวณได้ ณ วันท ำกำรรับซือ้คืนนัน้ ทัง้นี ้จ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ 

กำรขำยคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดกำร หรือนำยทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่ำผู้สัง่ขำยคืนมีจ ำนวนหน่วยลงทุน
ตำมทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงพอกบัจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขำยคืน 

ในกรณีท่ีจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืนเกินกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีอยู่ตำมทะเบียน
ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำท่ีปรำกฏอยู่ตำมทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดกำรจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขำยคืนตำมกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขข้ำงต้น เท่ำท่ีบริษัท
จดักำรสำมำรถรับซือ้คืนได้จำกจ ำนวนเงินสดของกองทนุ 
บริษัทจดักำรจะยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
จ ำนวนนัน้ 

กำรช ำระเงินค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 บริษัทจดักำรจะช ำระเงินค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

 ในกรณีท่ีบริษัทจัดกำรกองทุนรวมยงัไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนตำมก ำหนดเวลำดงักล่ำว เนื่องจำกจ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำใน
กำรค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรือรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตำมท่ีสมำคมก ำหนด
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ี
เสร็จสิน้กำรค ำนวณดงักล่ำว  

บริษัทจัดกำรจะช ำระเงินค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุไว้ในใบค ำขอเปิดบญัชี
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือใบค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ 
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รับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ  
- ชนิดสะสมมลูค่ำ : ไม่มี  
- ชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ : มี 

วิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  
(1) บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครัง้ ซึ่งบริษัทจัดกำรจะ
ด ำเนินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิจำกผลตอบแทนและ/หรือมลูค่ำของตรำสำรท่ีลงทุนและ/หรือกองทนุท่ีกองทุนไปลงทุน
และ/หรือจำกก ำไรสทุธิและ/หรือก ำไรสะสมและ/หรือเงินต้น โดยถือว่ำบริษัทจัดกำรได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนให้
สัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนและมอบหมำยให้บริษัทจัดกำรด ำเนินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติแล้ว ทัง้นี ้กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิดงักล่ำวจะท ำให้จ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรำยลดลง  
(2) กำรพิจำรณำจ ำนวนเงินและกำรจ่ำยเงินค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิจะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจัดกำร  
(3) บริษัทจดักำรจะใช้มลูค่ำหน่วยลงทนุท่ีได้ ณ สิน้วนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
(4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีรำยชื่อตำมหลกัฐำนท่ี
ปรำกฎอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยขึน้อยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
(5) บริษัทจัดกำรจะช ำระเงินค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่ำวให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนั
รับซือ้คืนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดกำรกองทุนรวมยังไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนตำมก ำหนดเวลำดังกล่ำว เน่ืองจำก
จ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำในกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรือรำคำรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุน ตำมท่ีสมำคมก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีเสร็จสิน้กำรค ำนวณดงักล่ำว โดยกำรช ำระเงินค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้กับผู้ ถือหน่วย
ลงทนุบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมวิธีกำรท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบไุว้ในกำรรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ีหยุดรับค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนและ/หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงท่ีมีกำรรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรและ/หรือเว็บไซต์ของ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี)  

ในกรณีวนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิตรงกับวนัหยุดท ำกำรบริษัทจดักำรหรือวนัหยดุท ำกำรของกองทนุ (ถ้ำมี) ให้เลื่อน
วนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัินัน้เป็นวนัท ำกำรถดัไป  

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ด ำเนินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือ
หลำยอย่ำง ดงันี ้ 
(ก) กรณีท่ีผู้ ถืออหน่วยลงทนุถูกค ำสัง่ยึดหรืออำยดัหน่วยลงทุนโดยผู้ ท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำย บริษัทจดักำรจะไม่ด ำเนินกำรรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ ทัง้นี ้เฉพำะหน่วยลงทนุในส่วนท่ีถูกค ำสงัยึดหรืออำยดัดงักล่ำวเท่ำนัน้  
(ข) กรณีท่ีหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนติดภำระจ ำน ำอยู่ บริษัทจัดกำรจะไม่ด ำเนินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
ทัง้นี ้เฉพำะหน่วยลงทนุในส่วนท่ีติดภำระจ ำน ำดงักล่ำวเท่ำนัน้ 

• กำรสับกำรเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทนุเปิด แอสเซทพลสั แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น กบักองทุนเปิดอื่น
ท่ีบริษัทจดักำรก ำหนดให้สำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำย ตัง้แต่เวลำเปิดท ำกำร ถึงเวลำ 15.30 น. โดยผู้ ถือ
หน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) หรือช่องทำงอื่นใด
ตำมที่บริษัทจัดกำรก ำหนด (ถ้ำมี) ทัง้นี ้สำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถำมข้อมลูได้ท่ีฝ่ำย 
Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111  
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กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่ำว หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทุนต้นทำง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหน่ึง (กองทุนปลำยทำง) โดยบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรน ำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้นทำงซึ่งได้หัก
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) เพื่อไปช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุกองทุนปลำยทำง ในกรณีท่ีกองทนุต้นทำงใดมีกำร
คิดค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมระยะเวลำกำรถือหน่วยลงทุน กำรค ำนวณหน่วยลงทุนท่ีจะขำยคืนจำกกองทนุต้น
ทำง จะใช้เกณฑ์กำรค ำนวณโดยระบบ “เข้ำก่อน ออกก่อน (FIFO)” 

รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(1) ในกรณีท่ีเป็นกองทนุต้นทำง 
ให้ใช้รำคำรับซือ้คืนท่ีค ำนวณได้เมื่อสิน้วนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณจ ำนวนเงินท่ีจะสบัเปลี่ยน 
(2) ในกรณีท่ีเป็นกองทนุปลำยทำง 
1. ส ำหรับกองทุนตรำสำรหนี ้ท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 1 วนัท ำกำร (T+1) ให้ใช้รำคำขำยท่ีค ำนวณได้เมื่อ
สิน้วนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณจ ำนวนหน่วยท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ 
2. ส ำหรับกองทุนอื่นๆ ให้ใช้รำคำขำยท่ีค ำนวณได้เมื่อสิน้วนัท ำกำรท่ีบริษัทจัดกำรถือว่ำได้รับเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนจำกกองทุน
เปิดต้นทำงเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณจ ำนวนหน่วยท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ 

วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(1) ในกรณีท่ีกองทุนนีเ้ป็นกองทุนต้นทำง ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรำยละเอียดในค ำสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ระบเุป็นจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจะสบัเปลี่ยน 
(2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนกองทุนต้นทำงระบุจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจะสับเปลี่ยนมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีปรำกฏอยู่ใน
รำยกำรท่ีบนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมด
เท่ำท่ีปรำกฏอยู่ในรำยกำรท่ีบนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ 
(3) บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนท ำกำรตรวจสอบรำยกำรทัง้หมดกับทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และหำก
ถกูต้องก็จะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุยกเลิกหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทำงและเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทุน
ปลำยทำงเท่ำกับจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณได้ตำมหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในหัวข้อ 8.2.3 รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนกรณี
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(4) นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภำยใน 15 วนัท ำกำร
นบัตัง้แต่วนัท่ีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(5) บริษัทจัดกำรอำจไม่ด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรืออำจหยุดรับค ำสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดกำรอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมหวัข้อกำรไม่
ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ 
(6) ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ยื่นค ำสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะไม่สำมำรถเพิกถอนค ำสัง่ดังกล่ำวได้เว้นแต่จะได้รับอนุมตัิจำก
บริษัทจดักำรก่อนเท่ำนัน้ 
(7) สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทำงและสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในกำรซือ้หน่ วยลงทุน
ของกองทุนปลำยทำง จะเกิดขึน้หลงัจำกท่ีได้มีกำรบันทึกข้อมูลกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของ
นำยทะเบียนแล้วเท่ำนัน้ 
(8) กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนเปิดต้นทำงและกองทุนเปิดปลำยทำง จะต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรส่งค ำสั่งซือ้
ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทำงและกองทุนเปิดปลำยทำงด้วย 

เงื่อนไขอื่น : 
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม “กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตำมหลกัเกณฑ์และเงือนไขท่ีบริษัทจัดกำร
ก ำหนด และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทรำบ
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนั หำกเป็นกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุและ/หรือแก่กองทุนรวม บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผู้ ถือ
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หน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน ก่อนกำรเปลี่ยนแปลง โดยจะประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี)  

• กรณีใดที่บริษัทจัดกำร สงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน  
1. บริษัทจัดกำรมีวตัถุประสงค์ท่ีจะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนภำยในประเทศไทย  และมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขำย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำ รวมถึงผู้ ท่ีมีหนังสือเดินทำงของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำหรือผู้ ท่ีมีถิ่นฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกำ รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดงักล่ำวและบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะปฏิเสธหรือระงบักำรสัง่ซือ้ กำรจัดสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมส ำหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดงัที่กล่ำวมำข้ำงต้น  

2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรจองซือ้ตำมค ำสัง่จองซือ้หน่วยลงทุน  ในกรณีที่บริษัทจัดกำรได้พิจำรณำแล้วว่ำ
กำรจองซือ้ ในกรณีดงักล่ำวมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อควำมรับผิดชอบ
ทำงกฎหมำยของบริษัทจัดกำร หรือมีเหตุอนัควรสงสยัว่ำกำรซือ้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอำจเป็นควำมผิดมลูฐำน
หรือ ควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเก่ียวกับกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

  



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชัน่   25 
 

กำรซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

บริษัทจัดกำรยังไม่เปิดให้บริกำรซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ ทัง้นี ้หำกบริษัทจัดกำรเปิดให้บริกำรบริษัทจัดกำร
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบล่วงหน้ำโดยประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 

กำรลงทุนในรูปแบบกำรซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ กำรท่ีผู้ลงทุนขอท ำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และ
บริษัทประกันชีวิตจะน ำเงินค่ำเบีย้ประกันส่วนหน่ึงหรือทัง้หมดไปลงทุนในกองทุนรวมตำมท่ีผู้ลงทุนเลือกจำกรำยชื่อกองทุนรวมท่ี
บริษัทประกันชีวิตก ำหนดไว้ โดยสดัส่วนของเงินค่ำเบีย้ประกันชีวิตท่ีจะน ำไปลงทนุในกองทุนรวมจะเป็นเท่ำใดขึน้อยู่กับหลกัเกณฑ์
และเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในกรมธรรม์ ทัง้นี ้เงินค่ำเบีย้ประกันชีวิตท่ีน ำไปลงทุนในกองทุนรวมอำจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงได้
ตลอดเวลำตำมผลประกอบกำรของกองทนุรวมที่ผู้ลงทนุเลือกไว้ 

ผู้ลงทุนสำมำรถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้วบกรมธรรม์ประกนัชีวิต หรือท่ีเรียกว่ำ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดย
ติดต่อกับบริษัทประกนัชีวิตหรือตวัแทนหรือนำยหน้ำท่ีบริษัทประกนัชีวิตก ำหนด ทัง้นี ้กำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต
อำจมีข้อก ำหนด และวิธีปฏิบตัิท่ีแตกต่ำงไปจำกกำรซือ้ขำยกองทุนเพียงอย่ำงเดียว ผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
จึงควรศกึษำรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรขำยของกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุก่อน  
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทรำบล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 7 วนั โดยจะประกำศผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร  
ข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดงันี ้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้
ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

รำยละเอียดเก่ียวกบักำรซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
(1) กำรซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต  
ผู้ลงทนุสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่ำนบริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนหรือ
นำยหน้ำท่ีบริษัทประกนัชีวิตก ำหนด โดยช ำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบคุคล ท่ีสำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชี
เดียวกันกับธนำคำรท่ีบริษัทประกันชีวิตก ำหนดหรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทประกันชีวิตก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทประกันชีวิตอำจก ำหนดมลูค่ำ
ขัน้ต ่ำในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วนัและเวลำท ำกำรในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุน วิธีกำรในกำรสัง่ซือ้ วิธีกำรช ำระเงินเพิ่มเติมตำมที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสำรกำรขำยท่ีผู้ลงทนุได้รับจำกบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลำในกำรสัง่ซือ้จะต้องอยู่ภำยใต้
กรอบระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนท่ีก ำหนดไว้ในโครงกำรโดยค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดกำรได้รับเอกสำร
และได้รับช ำระเงินครบถ้วนจำกบริษัทประกนัชีวิตแล้ว 
บริษัทจัดกำร หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อำจปฏิเสธค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ของผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หำกค ำสัง่ดงักล่ำวอำจเข้ำข่ำยลกัษณะกำรท ำธุรกรรมฟอกเงิน หรือกำรก่อ
กำรร้ำย หรือเข้ำข่ำยบุคคลท่ีบริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำรับประกัน รวมถึงพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรสั่งซือ้หน่วย
ลงทุนดงักล่ำวมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำย
ของบริษัทจดักำรหรือบริษัทประกนัชีวิต 

(2) มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุน มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรขำยคืนหน่วยลงทุน มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่ำ และ
จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ  
เนื่องจำกกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น กำรเวนคืนกรมธรรม์ สดัส่วน
กำรเลือกลงทุนแต่ละกองทุน กำรด ำเนินกำรสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนกำรหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่ำกำร
ประกันภัย เป็นต้น ดังนัน้ กำรสั่งซือ้ขำยหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อก ำหนดในเร่ืองมูลค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้
หน่วยลงทุน มูลค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ 
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และจ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่ำ ซึ่งอำจแตกต่ำงจำกกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนเพียงอย่ำงเดียว ผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำข้อก ำหนดดงักล่ำวได้ ตำมเงื่อนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

(3) กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่ำนบริษัทประกนัชีวิต โดย
ผ่ำนบริษัทประกันชีวิตได้ตำมจ ำนวนขัน้ต ่ำและเงื่อนไขท่ีระบุใรกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งอำจแตกต่ำงจำกจ ำนวนขัน้ต ่ำท่ีก ำหนดไว้
ส ำหรับกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุเพียงอย่ำงเดียว  
บริษัทประกันชีวิตอำจส่งค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจ ำทุกเดือนเพื่อน ำค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนมำช ำระค่ำกำรประกันภัย 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร และค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรกรมธรรม์ ตำมอตัรำท่ีก ำหนดในกรมธรรม์ประกนัชีวิต ซึ่งมลูค่ำในกำรขำย
คืนอำจต ่ำกว่ำมูลค่ำขัน้ต ่ำท่ีก ำหนดในโครงกำร โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวและจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุ น
ภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็นรำยปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยล่ำสดุได้ทำงโทรศพัท์หรือ
ช่องทำงอื่นท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสำรประกอบกำรขำย  
บริษัทประกันชีวิตอำจก ำหนดเงื่อนไขกำรขำยคืนหน่วยลงทุน วันและเวลำในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน วิธีกำรน ำส่งเงินค่ำขำยคืน
หน่วยลงทุน เพิ่มเติมท่ีก ำหนดไว้ในกรมกรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสำรประกอบกำรขำย ภำยใต้กรอบระยะเวลำกำรรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดกำรก ำหนดในหนังสือชีช้วน และค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดกำรได้รับเอกสำรหลกัฐำน
จำกบริษัทประกันชีวิตครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้โดยใช้
แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวิต ตำมจ ำนวนขัน้ต ่ำและเงื่อนไขที่ระบใุนกรมธรรม์ประกนัชีวิต  
กำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน  
ในกรณีกำรขำยคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิต
ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรกองทุนรวมยงัไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนตำมก ำหนดเวลำ
ดงักล่ำว เนื่องจำกจ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำในกำรค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทนุ หรือรำคำรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุน ตำมท่ีสมำคมก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมช ำระค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีเสร็จสิน้กำรค ำนวณดงักล่ำว  
ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทประกนัชีวิตมีหน้ำท่ีต้องช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 
ท่ีได้รับจำกบริษัทจดักำรให้กบัผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  
ในกรณีท่ีบริษัทจัดกำรกองทุนรวมยงัไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนตำมก ำหนดเวลำดงักล่ำว เนื่องจำกจ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำในกำร
ค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรือรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตำมท่ีสมำคมก ำหนดโดย
ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีเสร็จสิน้
กำรค ำนวณดังกล่ำว โดยวิธีกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตำมท่ีบริษัทประกันชีวิตก ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทนุ 

(4) กำรออกและส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรือกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทประกัน
ชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนักำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรือกำรขำยคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนภำยใน 30 วันท ำกำรนับตัง้แต่
วนัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือกำรขำยคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำว ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสำรรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนโดยตรง 

(5) กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่ำนบริษัทประกันชีวิต ตำมจ ำนวนขัน้ต ่ำ และเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต โดยส่งค ำสั่งตำมแบบฟอร์มท่ีบริษัทประกันชีวิตก ำหนด ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตำมท่ีบริษัทประกันชีวิตก ำหนดไว้
เท่ำนัน้โดยต้องเป็นกำรท ำรำยกำรผ่ำนบริษัทประกนัชีวิต 
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กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่ำว หมำยถึง กำรท่ีบริษัทประกันชีวิตขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึง (กองทุนเปิดต้นทำง) 
เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปิดปลำยทำง) ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมเงื่อนไขท่ีระบไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิตและเอกสำรกำรขำยกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด ำเนินกำรน ำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนกองทนุเปิดต้นทำง
ซึง่ได้หกัค่ำธรรมเนียมกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) เพื่อน ำไปช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดต้นทำง 
ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี ้
1. กำรสบัเปลี่ยนกองทุน คือ กำรสบัเปลี่ยนจำกกองทุนเปิดต้นทำงกองหน่ึงหรือหลำยกองทุนไปกองทุนเปิดปลำยทำงกองหน่ึงหรือ
หลำยกองทนุตำมควำมประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นครัง้ครำว 
2. กำรสบัเปลี่ยนกองทุนอัตโนมตัิ คือ กำรสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจ ำตำมค ำสัง่ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีกำรขำยหน่วยลงทุน
กองทนุเปิดต้นทำงกองหน่ึงเพื่อไปลงทุนในกองทนุเปิดปลำยทำงอีกกองหน่ึงหรือหลำยกองทุนตำมเงื่อนไขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนแสดง
ควำมประสงค์ 
3. กำรปรับสดัส่วนกองทุนอตัโนมตัิ คือ กำรสบัเปลี่ยนกองทุนโดยอตัโนมตัิตำมค ำสัง่ในแบบฟอร์มที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนด ให้มี
สดัส่วนกำรลงทนุเป็นไปตำมที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงควำมประสงค์ 
ทัง้นี ้รูปแบบและเงื่อนไขในกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุข้ำงต้น อำจเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่ งจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุทรำบ โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว 
บริษัทประกันชีวิตอำจระงบักำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนเป็นกำรชั่วครำว และ/หรือถำวร ในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตเห็นว่ำไม่
เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทำงลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ีจ ำนวนท่ีขำยคืนหน่วยลงทุนต้นทำงต ่ำกว่ำจ ำนวนขัน้ต ่ำท่ี
บริษัทประกนัชีวิตก ำหนดในกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหรือกรณีท่ียกเลิกตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืนยนักำรท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ผู้ ถือหน่วยภำยใน 30 วนัท ำกำรนับ
แต่วันท่ีได้ด ำเนินกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส ำหรับกรณีกำรสับเปลี่ยนอัตโนมัติและกำรปรับสัดส่วนกำรลงทุนอัตโนมัติ บริษัท
ประกันชีวิตจะจัดส่งรำยงำนยืนยนักำรรับค ำสั่งครัง้แรกหรือสรุปเป็นรำยงำนประจ ำปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถ
สอบถำมสถำนกำรณ์ลงทนุได้ตำมช่องทำงท่ีบริษัทประกนัชีวิตก ำหนด 

(6) สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
1. ผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้ 
2. ผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิน ำหน่วยลงทุนไปจ ำน ำเป็นหลกัประกนั 
3. สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่ำงจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุกองทุนนี ้เนื่องจำกบริษัท
ประกันชีวิตจะท ำหน้ำท่ีเป็นตัวแทนในกำรรวบรวม และน ำส่งค ำสั่งซือ้และขำยหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดกำรในนำมของบริษัท
ประกันชีวิตโดยไม่เปิดเผยชื่อท่ีแท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น กำรได้รับข้อมูลกองทุนอำจล่ำช้ำกว่ำได้รับ
จำกบริษัทจดักำรโดยตรง เป็นต้น 

(7) กำรจดัส่งเอกสำรให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ: 
1. เอกสำรกองทุนรวม เช่น รำยงำนรอบระยะเวลำหกเดือนแรก รำยงำนประจ ำปี หรือเอกสำรอื่นใด บริษัทประกันชีวิตจะเป็น
ผู้ด ำเนินกำรจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หลงัจำกท่ีได้รับข้อมลูหรือเอกสำรดงักล่ำวจำกบริษัทจดักำร 
2. รำยงำนแสดงสถำนะกำรเงินของผู้ ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรำยงำนแสดงสถำนะทำง
กำรเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นรำยปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบฐำนะทำงกำรเงินผ่ำนช่องทำงท่ีบริษัทประกันชีวิต
ก ำหนด หรือร้องขอรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินเพิ่มเติมจำกบริษัทประกนัชีวิตได้ไม่เกินเดือนละหน่ึงครัง้โดยไม่เสียค่ำธรรมเนียม 
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ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง 

• ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business risk) 
คือ ควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัท อำจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทน
ตำมที่คำดหวงั 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : ผู้จัดกำรกองทุนมีหน้ำท่ีวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงิน กำรบริหำรของบริษัทท่ีลงทุน รวมทัง้
ธุรกิจและอตุสำหกรรมประเภทเดียวกันของบริษัทนัน้ๆ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงดงักล่ำว 

• ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) 
คือ ควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกควำมผันผวนของรำคำ หรือผลตอบแทนโดยรวมของตรำสำรปรับตัวขึน้ลง  โดยได้รับผลกระทบจำก
ปัจจยัทำงเศรษฐกิจ หรือภำวะตลำด เช่น กำรเมือง เศรษฐกิจ ควำมผนัผวนของค่ำเงิน อตัรำดอกเบีย้ เป็นต้น  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : บริษัทจัดกำรจะกระจำยกำรลงทุน โดยวิเครำะห์ข้อมลูของตรำสำร และสภำวะกำร
ลงทนุในขณะนัน้ 

• ปัจจัยควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมืองและเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)  
เนื่องจำกกองทนุอำจจะมีกำรลงทนุในต่ำงประเทศ จึงอำจได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง และเศรษฐกิจได้  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง  : บริษัทจัดกำรจะบริหำรควำมเสี่ยง โดยติดตำมสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและ
เศรษฐกิจอย่ำงใกล้ชิดและน ำมำพิจำรณำอย่ำงสม ่ำเสมอ 

• ปัจจัยควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 
คือ กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่ำของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลำร์
ในช่วงท่ีเงินบำทอ่อน แต่ขำยท ำก ำไรในช่วงบำทแข็ง กองทนุรวมจะได้รับเงินบำทกลบัมำน้อยลง ในทำงกลับกนัหำกกองทนุรวม
ลงทุนในช่วงเงินบำทแข็งและขำยท ำก ำไรในช่วงบำทอ่อนก็อำจได้รับผลตอบแทนมำกขึน้กว่ำเดิมด้วยเช่นกัน ซึ่งจะท ำให้
ผลตอบแทน ท่ีได้รับมีควำมไม่แน่นอนเน่ืองจำกต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ดังนัน้ กำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจึง
เป็นเคร่ืองมือส ำคญัในกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกดงักล่ำว  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง  :  บริษัทจัดกำรจะบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนนี ้โดยพิจำรณำลงทุนในหรือมีไว้ซึง่สญัญำซือ้ขำย
ล่วงหน้ำ (Derivatives) ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัรำแลกเปลี่ยนเงินระหว่ำงค่ำเงินสกลุพืน้ฐำนท่ีลงทนุกบัค่ำเงินบำท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
ป้องกนัควำมเสี่ยงตำมดลุยพินิจของผู้จดักำรกองทุนรวม ดงันัน้ ผู้ลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 

• ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk) 
คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรท่ีซือ้หรือขำยตรำสำรไม่ได้ในระยะเวลำหรือรำคำตำมที่ก ำหนดไว้ เนื่องจำกโอกำสในกำรซือ้หรือขำย
ตรำสำรมีจ ำกดั  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำลงทุนในตรำสำรท่ีมีสภำพคล่องสงูถึงปำนกลำงเพื่อควำม
คล่องตวัในกำรบริหำรกองทนุ 

• ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit risk) 
คือ ควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกกำรท่ีผู้ออกตรำสำรหนีไ้ม่สำมำรถจ่ำยคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ได้ตำมที่ก ำหนด 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำลงทุนในตรำสำรท่ีผู้ออกตรำสำรมีควำมมั่นคง มีสถำนะ
กำรเงินท่ีดี และจะได้มีกำรจัดท ำกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตของผู้ออกตรำสำร รวมถึงอตัรำส่วนด้ำนสภำพคล่อง
ทำงกำรเงิน เพื่อประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 
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• ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk) 
เน่ืองจำกสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ อำจมีควำมผันผวนมำกกว่ำหลักทรัพย์พืน้ฐำน ดังนัน้ หำกกองทุนลงทุนในสัญญำซือ้ขำย
ล่วงหน้ำย่อมท ำให้สินทรัพย์สทุธิมีควำมผนัผวนมำกกว่ำกำรลงทนุในหลกัทรัพย์พืน้ฐำน (Underlying Asset) 
กรณีท่ีกองทุนลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักล่ำวเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยง กองทนุจะผกูพนัตำมเงื่อนไขท่ีระบใุนสญัญำป้องกนัควำมเสี่ยง 
ซึง่รำคำ ณ วนัใช้สิทธิอำจมำกกว่ำ หรือน้อยกว่ำรำคำตลำดขณะนัน้ ทัง้นี ้กำรลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำม
เสี่ยงนัน้ อำจไม่สำมำรถป้องกันควำมเสี่ยงได้ทัง้หมด และกรณีท่ีผู้จัดกำรกองทุนคำดกำรณ์ผิด กองทุนอำจเสียโอกำสในกำร
ได้รับผลตอบแทนท่ีมำกขึน้ 

แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : ผู้จัดกำรกองทุนจะวิเครำะห์สถำนกำรณ์อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้กำรลงทุนในสญัญำ
ซือ้ขำยล่วงหน้ำเป็นไปในทิศทำงท่ีถูกต้อง เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกำสได้รับผลตอบแทนท่ีมำกขึน้ โดยจะ
ลงทนุในสดัส่วนท่ีเหมำะสมกบัหลกัทรัพย์ท่ีต้องกำรป้องกนัควำมเสี่ยง 

• ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 
เนื่องจำกกองทุนอำจมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กองทนุจึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ภำยในประเทศท่ีกองทุนเข้ำไป
ลงทุน ทัง้นี ้เน่ืองจำกกองทุนอำจจะมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ จึงอำจได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง และ
เศรษฐกิจได้ 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงประเภทนี ้โดยติดตำมสถำนกำรณ์
ทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจอย่ำงใกล้ชิด รวมถึงน ำข้อมูล Scoring ท่ีได้จำกแบบจ ำลองของทำง Bloomberg ส ำหรับแต่ละ
ประเทศคู่ค้ำท่ีบริษัทจดักำรมีสดัส่วนกำรลงทนุมำพิจำรณำอย่ำงสม ่ำเสมอ 
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ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทนุของกองทนุรวม 

ส่วนที่ 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญำ (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 ตรำสำรภำครัฐไทย ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
2 ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ต ่ำกว่ำ 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ท่ีมีเงื่อนไขตำมประกำศท่ีเก่ียวข้องกบักำรลงทุนก ำหนด ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
4 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกท่ีผู้ รับฝำกหรือผู้ออกตรำสำรมีลกัษณะ

อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงดงันี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2 เป็นธนำคำรออมสิน ทัง้นี ้เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรท่ีรัฐบำลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20%  
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศหรือผู้มีภำระผกูพนัมี
ภมูิล ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดยเลือกใช้ 
credit rating แบบ national scale) 

5 ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือศกุกู ท่ี ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย 
หรือสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศท่ีได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตรำสำรท่ีมีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีกำรเปิดเผยข้อมลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้≤ 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทนุ 
และไม่ได้มีลกัษณะตำม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำว
ต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
5.2.3.2 ธนำคำรออมสิน  
5.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
5.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อท่ีอยู่อำศยั  
5.2.3.6 ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขำยในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรท่ีมีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทนุ 
ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัรำดงันี ้แล้วแต่อตัรำใดจะ 
สงูกว่ำ 
(1) 10% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของตรำสำรที่ลงทุนใน 
benchmark + 5% 

 

6 ทรัพย์สินดงันี ้
6.1 ตรำสำรทุนท่ีจดทะเบียนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรัพย์ส ำหรับผู้ลงทนุ
ทัว่ไปของ SET หรือของตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรำสำร
ทนุท่ีผู้ออกตรำสำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุท่ีอำจท ำให้มีกำรเพิกถอนกำร
เป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขำยใน SET หรือในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ)  
6.2 ตรำสำรทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดตัง้ขึน้ไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือกฎหมำย
ต่ำงประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักล่ำวซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรัพย์
ส ำหรับผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตท่ีุอำจท ำให้มีกำรเพิกถอน
หุ้นออกจำกกำรซือ้ขำยใน SET หรือในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ) 
6.3 หุ้นท่ีอยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซือ้ขำยตำม 6.1 
 

รวมกนัไม่เกินอตัรำดงันี ้แล้วแต่ 
อตัรำใดจะสงูกว่ำ 
(1) 10% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
6.4 ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.4.1 เป็นตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทุน หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตำม
กฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ในต่ำงประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตำม
กฎหมำยต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศท่ีได้รับอนุญำตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตรำสำร Basel III 
6.4.2 ม ีcredit rating1 อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตรำสำรที่มีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงดงันี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์
ต่ำงประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีกำรเปิดเผยข้อมลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้≤ 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทุน 
และไม่ได้มีลกัษณะตำม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภำระผกูพนัตำมตรำสำร
ดงักล่ำวต้องเป็นบคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตำมข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมำชิก 
6.4.3.3.3 สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะท ำนองเดียวกบับคุคลตำม 
ข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ 
ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.5 DW ท่ีมี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคู่สญัญำมี credit rating2 อยู่ในระดบั investment grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ขำยหรืออยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซือ้ขำยใน
กระดำนซือ้ขำยหลกัทรัพย์ส ำหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลำดซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่ำวท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไข
เหตท่ีุอำจท ำให้มีกำรเพิกถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำรซือ้ขำยใน SET หรือใน
ตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ)  
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ได้มีลกัษณะกระจำยกำรลงทุนในกิจกำรโครงสร้ำง
พืน้ฐำนอสงัหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำ แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตำม
แนวทำงที่ส ำนักงำนก ำหนด 
6.8 หน่วย private equity ท่ีจดทะเบียนซือ้ขำยหรืออยู่ใน ระหว่ำง IPO เพื่อกำร
จดทะเบียนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลักทรัพย์ส ำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 
หรือของตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity 
ท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุท่ีอำจท ำให้มีกำรเพิกถอนหน่วยดังกล่ำวออก
จำกกำรซือ้ขำยใน SET หรือในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ) 
6.9 หน่วย CIS ท่ีมีเงื่อนไขตำมประกำศท่ีเก่ียวข้องกับกำรลงทุนก ำหนด ท่ีจด
ทะเบียนซือ้ขำยหรืออยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซือ้ขำยในกระดำนซือ้
ขำยหลักทรัพย์ ส ำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลำดซือ้ขำยหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่ำวท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุท่ีอำจ
ท ำให้มีกำรเพิกถอนหน่วยดังกล่ำวออกจำกกำรซือ้ขำยใน SET หรือในตลำดซือ้
ขำยหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจำยกำรลงทนุใน
กิจกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำน อสงัหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำ แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตำมแนวทำงที่ส ำนกังำนก ำหนด และมีลกัษณะตำม 6.7.1 

ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจำกท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
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 1กรณีเป็นกำรลงทุนในต่ำงประเทศหรือผู้มีภำระผูกพนัมีภมูิล ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ สำมำรถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 
2 กรณีเป็นกำรลงทุนในต่ำงประเทศท่ีคู่สญัญำในฐำนะผู้มีภำระผูกพนัมีภูมิล ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ สำมำรถเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale ได้ 
หมำยเหต ุ:  
ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อก ำหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝำก ผู้ออกตรำสำร หรือคู่สญัญำ แล้วแต่กรณี 
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF 

2. Derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที่ 2 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 กำรลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่ม

กิจกำรเดียวกนัหรือกำรเข้ำเป็นคู่สญัญำในธุรกรรมทำง
กำรเงินกบับริษัทดงักล่ำว  

ไม่เกินอตัรำใดอตัรำหน่ึงดงันี ้แล้วแต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 
(1) 25% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน benchmark + 10%  

หมำยเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อก ำหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 

ส่วนที่ 3 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตำกฎหมำยไทย  

(ไม่รวมถึงสำขำในต่ำงประเทศของนิติบคุคลดงักล่ำว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย หรือ
คู่สญัญำ ดงันี ้
1.1 ธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อท่ีอยู่อำศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ี MF ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมำจำกคู่สญัญำตำม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บญัชี เว้นแต่เป็น MF ท่ีมีอำยโุครงกำร  
< 1 ปี ให้เฉลี่ยตำมรอบอำยกุองทุน 
- อตัรำข้ำงต้นไม่ใช้กับ MF ท่ีอำยกุองทนุ 
คงเหลือ < 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพำะ MF ท่ีมี
อำยโุครงกำร > 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเงื่อนไขห้ำมเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ด ำเนินกำรให้มีกำรรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตรำสำรได้ตำมวิธีกำรท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF 
สำมำรถขำยคืนผู้ออกตรำสำรได้ 
2.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกท่ีมีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตำมข้อ 5 ของส่วนนี ้
(ข้อนีไ้ม่ใช้กับกำรลงทุนของกองทนุรวมปิด และกองทุน buy & hold ท่ีลงทนุใน B/E 
P/N เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ท่ีมีอำยไุม่เกินอำยุกองทนุหรือรอบ
กำรลงทนุของ MF หรือมีกำรลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดงักล่ำวมี
อำยสุอดคล้องกบัอำยุกองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สินตำมข้อ 8 ของส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค ำนวณ

ตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญำ (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตรำสำรหนี ้ 
ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทุน ศุกกู หรือตรำสำร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  มีลกัษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วน 
กำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญำ (single entity limit) 
5.2  มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
 

6 derivatives ดงันี ้
6.1 กำรเข้ำท ำธุรกรรม derivatives  ท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อกำรลดควำมเสี่ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่ำควำมเสี่ยงท่ีมีอยู่ 
6.2 กำรเข้ำท ำธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง (non-hedging) global exposure limit 

6.2.1 กรณี MF ไม่มีกำรลงทนุแบบ
ซบัซ้อน 
จ ำกดั net exposure ท่ีเกิดจำกกำรลงทนุใน 
derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมำยเหต ุ: ส ำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MFไม่มีข้อก ำหนดเก่ียวกบั product limit 
 
ส่วนที่ 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน 
1 หุ้นของบริษัทรำยใดรำยหน่ึง ทกุ MF รวมกันภำยใต้กำรจัดกำรของ บลจ. รำยเดียวกันต้องมีจ ำนวนหุ้นของบริษัท

รวมกนั < 25% ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้  
2 ตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทุน  

ตรำสำร Basel III และศกุกู ของผู้ออก
รำยใดรำยหน่ึง  
(ไม่รวมถึงตรำสำรหนีภ้ำครัฐไทยหรือ
ตรำสำรหนีภ้ำครัฐต่ำงประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนีส้ินทำงกำรเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตรำสำร
รำยนัน้ ตำมท่ีเปิดเผยไว้ในงบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีล่ำสดุ  
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตรำสำรมีหนีส้ินทำงกำรเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำ
บัญชีถัดไปและยังไม่ปรำกฏในงบกำรเงินล่ำสุด บลจ  .อำจน ำมูลค่ำหนีส้ินทำง

สดุด้วยก็ได้โดยกำรเงินดงักล่ำวมำรวมกบัมลูค่ำหนีส้ินทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินล่ำ
ข้อมูลหนีส้ินทำงกำรเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีกำรเผยแพร่เป็นกำรทั่วไป และใน
กรณีท่ีผู้ ออกตรำสำรไม่มีหนีส้ินทำงกำรเงินตำมท่ีเปิดเผยไว้ในงบกำรเงินส ำหรับ
รอบระยะเวลำบัญชีล่ำสุด2 ให้ใช้อัตรำส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและ
เสนอขำยตรำสำรตำมข้อนีข้อง ผู้ ออกรำยนัน้เป็นรำยครัง้   เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออก
ตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงกำร )bond issuance program (
ให้พิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตรำสำรตำมข้อนีโ้ดยเป็นตรำสำรท่ีออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดับต ่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี  credit rating ให้
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภำยใต้กำรจัดกำรของ บลจ. รำยเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรดังกล่ำวเป็นรำยครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออก
ตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) 
ให้พิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
(อตัรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตรำสำรที่ออกโดยบคุคลดงันี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน 
2. ธนำคำรออมสิน 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อท่ีอยู่อำศยั 
6. ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย 
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย 
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมำชิก 
11. สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะท ำนองเดียวกบับคุคลตำม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทนุ CIS 
ต่ำงประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้   
- อตัรำข้ำงต้นไม่ใช้กับกำรลงทนุดงันี ้
(1) กำรลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันีโ้ดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำน  
(1.1) มีขนำดเล็ก  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอำยไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขำยต่อผู้ลงทนุในวงกว้ำง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ท่ีออกหน่วยนัน้ เว้น
แต่เป็นหน่วย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบ
จำกส ำนักงำน 
(1) มีขนำดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขำยต่อผู้ลงทนุในวงกว้ำง  

5 หน่วย property ของกองทนุใด 
กองทนุหน่ึง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ท่ีออก
หน่วยนัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 
(1) มีขนำดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขำยต่อผู้ลงทนุในวงกว้ำง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทนุ private equity  

หมำยเหต ุ :  
1 หนีส้ินทำงกำรเงิน (financial liability) ให้พิจำรณำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีผู้ออกตรำสำรดังกล่ำวได้จัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีนัน้ โดยเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบัญชีตำมกฎหมำยว่ำด้วย
วิชำชีพบัญชี หรือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสำกล เช่น International Financial Reporting Standards 
(IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบก ำหนดกำรจดัท ำงบกำรเงินในครัง้แรกของผู้ออกตรำสำร 
ทัง้นี ้กำรค ำนวณสดัส่วนตำมนโยบำยกำรลงทนุและอตัรำส่วนกำรลงทนุให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยกำร
ลงทนุของกองทนุ และ/หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่เดือน กมุภำพันธ์ ถึง มกรำคม ย้อนหลัง 3 ปี 

 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) 
(ชนิดสะสมมูลค่ำ และ ชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัติ) 

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเก็บจริง 
1 ก.พ. ปี 63  

ถึง  
31 ม.ค. ปี 64 

เรียกเก็บจริง 
1 ก.พ. ปี 64  

ถึง  
31 ม.ค. ปี 65 

เรียกเก็บจริง 
1 ก.พ. ปี 65  

ถึง  
31 ม.ค. ปี 66 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำก
กองทุนรวมทัง้หมด  

ไม่เกินร้อยละ 4.28 ต่อปี 
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

   

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมดที่ประมำณกำรได้    

1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร  
ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี  

ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 
1.00 1.00 1.00 

2. ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  
ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี  

ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 
0.03 0.03 0.03 

3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี  

ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 
0.20 0.20 0.20 

4. ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ 1 
ไม่เกินร้อยละ 2.09 ต่อปี  

ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 
   

▪ ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ 
และส่งเสริมกำรขำย ในช่วงกำรเสนอขำย
หน่วยลงทุนครัง้แรก 

ตำมท่ีจ่ำยจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี 
ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำร - - - 

▪ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัท ำโฆษณำ 
ประชำสมัพนัธ์ และส่งเสริมกำรขำย 
ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ตำมที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี 
ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 0.08 0.04 0.15 

▪ ค่ำประกำศ NAV ในหนงัสือพิมพ์ ตำมที่จ่ำยจริง - - - 

▪ ค่ำสอบบญัชี ตำมที่จ่ำยจริง 0.01 0.03 0.03 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรไม่ได้    
▪ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมที่จ่ำยจริง 0.05 0.12 0.09 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 2 1.37 1.42 1.50 
▪ ค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ ตำมที่จ่ำยจริง 0.37 0.42 0.34 
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ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกผู้สั่ งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 
(ชนิดสะสมมูลค่ำ และ ชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัติ) 

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเก็บจริง 
1 ก.พ. ปี 63 

ถึง  
31 ม.ค. ปี 64 

เรียกเก็บจริง 
1 ก.พ. ปี 64 

ถึง  
31 ม.ค. ปี 65 

เรียกเก็บจริง 
1 ก.พ. ปี 65  

ถึง  
31 ม.ค. ปี 66 

• ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ 3 ไม่เกินร้อยละ 1.00 0.25 0.25 0.25 

• ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 

• ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ 3 ไม่เกินร้อยละ 1.00 0.25 0.25 0.25 

• ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก  ไม่มี ไม่มี 

• ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรำ 50  บำทต่อรำยกำร ในอตัรำ 50  บำทต่อรำยกำร 

• ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสำรแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบบัเดิมท่ีสญูหำย 

ฉบบัละ 50 บำท ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 

• ค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน อตัรำท่ีธนำคำรพำณิชย์ก ำหนด 

• ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินเพื่อซือ้/ขำยคืนหน่วยลงทุน 
หรือค่ำธรรมเนียมกำรหกัเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทุน 

อตัรำท่ีธนำคำรพำณิชย์ก ำหนด 

• ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดักำร 
หรือนำยทะเบียนด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจำกกรณีปกติ 

ไม่เกิน 75 บำทต่อรำยกำร ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

 
หมำยเหตุ 
1 เมื่อค ำนวณรวมกับค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจำกกองทุนรวมตำมข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุน
รวมทัง้หมด 

2 ไม่รวมค่ำนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ท่ีเกิดขึน้จำกกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ และค่ำใช้จ่ำยภำษีตรำสำรหนี ้
3 บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรคิดค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ำกันได้โดยบริษัท
จัดกำรจะแจ้งรำยละเอียดหลักเกณฑ์ในกำรคิดค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว โดยประกำศผ่ำนเว็บไซต์บริษัทจัดกำรและ/หรือเว็บไซต์ของ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) 

ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวมและจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนข้ำงต้น เป็นอัตรำท่ีรวมภำษีมลูค่ ำเพิ่มและ
ภำษีอื่นใดในท ำนองเดียวกนั (ถ้ำมี)  
บริษัทจัดกำรจะค ำนวณค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ทกุวนัท่ีมีกำร
ค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่ำหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีค ำนวณ นัน้เป็นฐำนในกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียม  
บริษัทจัดกำรอำจเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ท่ีเรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่ำอัตรำขัน้สูงตำมท่ีได้ระบุไว้ในโครงกำร 
บริษัทจดักำรจะประกำศให้ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรโดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้ไม่เกินกว่ำอตัรำร้อยละ 5 ของอตัรำค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย
ในรอบระยะเวลำย้อนหลงั 1 ปีนบัแต่วนัท่ีบริษัทจดักำรประสงค์จะขึน้ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 60 วันก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยท่ีเพิ่มขึน้ดังกล่ำวโดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 
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หมำยเหต ุ: บริษัทจดักำรได้ค ำนวณมลูค่ำหลกัทรัพย์ของกองทนุโดยใช้วิธีกำรค ำนวณตำมหลกัเกณฑ์ของสมำคมบริษัทจดักำรกองทนุ (AIMC) 
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ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ 

AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีควำมเสี่ยงต ่ำท่ีสดุ บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ 
ควำมเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมำก 

AA มีควำมเสี่ยงต ่ำมำก มีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมำก แต่อำจได้รับผลกระทบจำกควำม
เปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจและเศรษฐกิจมำกกว่ำอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่ำ 

A มีควำมเสี่ยงในระดบัต ่ำ มีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูแต่อำจได้รับผลกระทบจำกควำม
เปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจและเศรษฐกิจมำกกว่ำอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่ำ 

BBB มีควำมเสี่ยงและมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปำนกลำง ควำมผนัผวนท่ีเกิดขึน้จำกกำร
เปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจและเศรษฐกิจอำจมีผลให้ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกับอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่ำ 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกท่ีได้รับอนัดบั
เครดิตในระดบัดงักล่ำวท่ีมีเคร่ืองหมำย “+” ด้วยจะได้รับควำมคุ้มครองด้ำนกำรผิดนดัช ำระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกท่ีได้รับอนัดบั
เครดิตในระดบัดงักล่ำวท่ีมีเคร่ืองหมำย “+” ด้วยจะได้รับควำมคุ้มครองด้ำนกำรผิดนดัช ำระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทนุ 

รอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 มกรำคม 2566 
 

ASP-AAA-A : NAV ณ 31 มกรำคม 2566 = 10.8926 บำท 

ASP-AAA-A ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน  

)ตำมเวลำ(  
6 เดือน  

)ตำมเวลำ(  
1 ปี1 

)ต่อปี(  
3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี1 

)ต่อปี(  
10 ปี1 
(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทุน2 

ผลตอบแทนของกองทุนรวม 1.65% 4.03% 1.05% -1.04% 1.24% - - 2.16% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * 1.07% 0.87% 0.13% -0.71% 2.69% - - 3.90% 
ควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนินงำน
(standard deviation) 

2.71% 4.21% 4.39% 4.82% 5.70% - - 5.10% 

ควำมผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation)  *  

2.49% 3.09% 3.51% 4.13% 5.43% - - 4.93% 

Information Ratio 3.32 5.06 0.70 -0.15 -0.59 - - -0.79 

ASP-AAA-R : NAV ณ 31 มกรำคม 2566 = 10.8672 บำท 

ASP-AAA-R ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน  

)ตำมเวลำ(  
6 เดือน  

)ตำมเวลำ(  
1 ปี1 

)ต่อปี(  
3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี 1 

)ต่อปี(  
10 ปี1 
(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทุน2 

ผลตอบแทนของกองทุนรวม 1.65% 4.01% 1.02% -1.10% 1.19% - - 2.11% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * 1.07% 0.87% 0.13% -0.71% 2.69% - - 3.90% 
ควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนินงำน
(standard deviation) 

2.70% 4.21% 4.39% 4.82% 5.70% - - 5.10% 

ควำมผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation)  *  

2.49% 3.09% 3.51% 4.13% 5.43% - - 4.93% 

Information Ratio 3.30 5.04 0.68 -0.17 -0.61 - - -0.82 

หมำยเหตุ : 

- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 4 กมุภำพนัธ์ 2562 

- *1. อตัรำผลตอบแทนรวมของ Corporate Bond Index (BBB up) ที่มีอำยคุงเหลือ 1-3 ปี ในสดัส่วน 60% 

    2. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ (PF&REIT Total 
Return Index) ในสดัส่วน 10% 

    3. ดชันีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) ในสดัส่วน 5% 

    4. ดัชนี S&P 500 Net Total Return โดยปรับด้วยอัตรำแลกเปล่ียนเพื่อค ำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบำท ณ วันท่ีค ำนวณ
ผลตอบแทน ในสดัส่วน 10% 

    5. ดชันี STOXX Europe 600 Net Return Index โดยปรับด้วยอตัรำแลกเปล่ียนเพื่อค ำนวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบำท ณ วนัที่
ค ำนวณผลตอบแทน ในสดัส่วน 5% 

    6. ดัชนี TOPIX Net Total Return โดยปรับด้วยอัตรำแลกเปล่ียนเพื่อค ำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบำท ณ วันที่ค ำนวณ
ผลตอบแทน ในสดัส่วน 5% 

    7. ดชันี MSCI Emerging Markets Net Total Return โดยปรับด้วยอตัรำแลกเปล่ียนเพื่อค ำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบำท ณ 
วนัที่ค ำนวณผลตอบแทน ในสดัส่วน 5% 

-  1% ต่อปี 

-  2% ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึน้จริง 
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- กำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัขึน้ตำมประกำศสมำคมบริษัทจดักำรลงทุน เร่ือง มำตรฐำนกำรวดัและ
น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม 

- ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมเป็นผลกำรด ำเนินงำนหลังหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ รับฝำกทรัพย์สินหรือ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ 

- ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต / ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นส่ิงยนัถึงผล
กำรด ำเนินงำนในอนำคต 
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี 
(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 31 มกรำคม 2566 
 

ชนิดสะสมมลูค่ำ (ASP-AAA-A) = -12.20%, ชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ (ASP-AAA-R) = -12.21% 
 
 
 
 

อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 31 มกรำคม 2566 
 
N/A 

 
 
 
 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 31 มกรำคม 2566 
 
0.41 

 
 
 
 

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 31 มกรำคม 2566 

 
N/A* 

* ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบข้อมลูได้ท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th 

 

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

• กองทุนมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมลูค่ำและชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์
สงูสดุของผู้ลงทนุ ผู้ลงทนุควรศกึษำข้อมลูของหน่วยลงทนุทัง้ 2 ชนิดก่อนกำรลงทนุ 

• มลูค่ำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อำจมีมลูค่ำเท่ำกันหรือแตกต่ำงกันได้ โดยบริษัทจดักำรจะแยกค ำนวณมลูค่ ำหน่วย
ลงทนุส ำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 

• กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ท ำให้ควำมรับผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภำยนอกแยกออกจำกกันตำมชนิด
หน่วยลงทนุ ทรัพย์สินทัง้หมดของกองทนุรวมยงัคงอยู่ภำยใต้ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกเท่ำเทียมกนั 

• กองทุนอำจลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) 
กองทุนจึงมีควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมอื่น จึงเหมำะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องกำรผลตอบแทนสงูและสำมำรถรับควำมเสี่ยงได้สงูกว่ำ
ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีควำมเข้ำใจในควำมเสี่ยงของสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ และผู้ลงทุนควรพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของกำรลงทนุ โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรลงทนุ วตัถปุระสงค์กำรลงทนุ และฐำนะกำรเงินของผู้ลงทนุเอง 

• กองทุนอำจมีกำรลงทุนในตรำสำร non-investment grade/unrated และ/หรือ unlisted ผู้ลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงสูงขึน้จำกกำร
ไม่ได้รับช ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ 

• ในกรณีท่ีมีแนวโน้มว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจัดกำรอำจ
ใช้ดลุยพินิจในกำรเลิกกองทุนรวม และอำจยกเลิกค ำสัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับค ำสัง่ดงักล่ำวได้ 

• กองทุนนีอ้ำจ/จะมีกำรกระจุกตัวของกำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดังนัน้ หำกผู้ ถือหน่วย
ลงทนุดงักล่ำวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอำจมีควำมเสี่ยงให้กองทนุต้องเลิกกองทนุรวมได้ ผู้ลงทนุสำมำรถตรวจสอบข้อมลูกำรถือหน่วยลงทนุเกิน 
1 ใน 3 ได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร www.assetfund.co.th 

• บริษัทจัดกำรอำจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดกำร เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดกำรลงทุน ในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตำมหลกัเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนก ำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้มีระบบงำนท่ีป้องกันควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์บริษัท 
www.assetfund.co.th 

• ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลท่ีอำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส ำนักงำน คณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• บริษัทจดักำรไม่สำมำรถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจำกเป็นข้อห้ำมตำมกฎหมำย และ
เป็นเร่ืองที่ไม่พึงกระท ำโดยวิชำชีพ เว้นแต่เป็นกำรรับผลประโยชน์ท่ีผู้ ประกอบธุรกิจ หรือพนักงำนของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตำม
เทศกำลท่ีเป็นประเพณีนิยมตำมแนวทำงปฏิบตัิ ท่ีผู้ประกอบธุรกิจก ำหนดไว้ภำยในบริษัท ซึง่สำมำรถขอดแูนวทำงนีไ้ด้ท่ีบริษัทจดักำร 

• บริษัทจัดกำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ท่ีสมำคม
บริษัทจัดกำรลงทุนก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทุนดงักล่ำวให้บริษัทจัดกำรทรำบ เพื่อท่ีบริษัทจัดกำรจะสำมำรถก ำกับและดูแล
กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของพนกังำนได้ 

• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชีช้วนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำนได้รับรองถึงควำมถูกต้องของ
ข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขำยนัน้ 

 
 
 

 
หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2566 
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