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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

 
ชื่อโครงกำร (ภำษำไทย) :  กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอเช่ียนสเปเชียลซิททเูอชัน่ส์ 

ชื่อโครงกำร (ภำษำอังกฤษ) : Asset Plus Asian Special Situations Fund 

ประเภทของกองทุน : กองทนุรวมตราสารทนุ และเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ฟันด์ (Feeder Fund) 

อำยุโครงกำร : ไม่ก าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตจิัดตัง้และจัดกำรกองทุนรวม : วนัที่ 10 กนัยายน 2550 

วันที่จดทะเบียนกองทุน : วนัที่ 26 ตลุาคม 2550 
 

• ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม 
เน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund (กองทนุหลกั) ซึง่บริหารและจดัการโดย 
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุดงักล่าวเป็นกองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (Retail Fund) ที่จดทะเบียนที่ประเทศลกัเซมเบิร์ก ซึง่ที่มีหน่วยงานก ากบัดแูลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO) หรือในประเทศที่มีตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

กองทนุหลกัมีนโยบายเน้นลงทนุในหุ้นประเทศแถบเอเชียยกเว้นประเทศญ่ีปุ่ น ในหลกัทรัพย์ที่มีแนวโน้มการฟืน้ตวัของธุรกิจหรือ การ
ปรับโครงสร้างหนี ้(Special Situation) และบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กแต่มีอัตราการเติบโตสูง โดยทั่วไป หุ้นกลุ่มนีจ้ะมี
มลูค่าตลาดต ่ากว่ามลูค่าสินทรัพย์สทุธิหรือความสามารถในการท าก าไร รวมถึงมีปัจจยัอื่นๆ สนับสนนุเป็นปัจจยับวกต่อราคาหุ้น 
กองทนุหลกัอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นกลุ่มนีไ้ด้ไม่เกิน 25% และกองทุนสามารถลงทุนโดยตรงในหุ้นจีน A Shares และ B 
Shares ได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูส าคญัของกองทนุหลกัไว้ในหนงัสือชีช้วนเงินลงทนุสว่นที่เหลือจะลงทนุในเงินฝาก
และสินทรัพย์สภาพคลอ่ง 

เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในเงินฝากระยะสัน้ หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด (Near Cash) ระยะสัน้ซึ่งสถาบัน
การเงินในประเทศที่กองทนุได้ลงทนุเป็นผู้ออกเพื่ออ านวยความสะดวกในการลงทนุในต่างประเทศของกองทนุ เช่น เพื่อรอการ
ลงทุน หรือเพื่อช าระค่าใช้จ่าย ทัง้นี ้กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศเป็นหลกัโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สินทรัพย์สภาพคล่อง เงินฝาก ตลอดจนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
ในประเทศ ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเพื่อส ารองไว้ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทนุ
รอการลงทุน หรือเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน กองทุนสามารถท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยจะไม่ลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 

เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจจะได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของอัตราแลกเปลี่ยนบริษัท
จดัการอาจพิจารณาจัดให้มีการประกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือความเสี่ยงจากการลงทุนใน
ต่างประเทศ ให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์แตล่ะขณะ ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

 

• ดัชนีชีว้ัด/อ้ำงองิ (Benchmark) ของกองทนุ 
ดชันี MSCI All Country Asia ex Japan ในสดัส่วน 100%  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่อยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยน
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ตัวชีว้ัด ค าอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ
และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และ/หรือ
การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป
โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสินใจลงทนุได้ 
 

• กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตำมชนิดของหน่วยลงทนุ 
ไม่มีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ 
 

• ลักษณะที่ส ำคญัของกองทุนรวม 
กองทนุนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป โดยลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว (Feeder Fund) คือ 
กองทนุ Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund (กองทนุหลกั) 
ข้อมลูของกองทนุหลกั 

ช่ือกองทนุ Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund 
ลกัษณะโครงการ กองทนุเปิด 
อายโุครงการ ไม่ก าหนด 
Share Class Y-ACC-USD 
ISIN Code LU0346390601 
Bloomberg Ticker FFASPEY LX 
วนัที่จดัตัง้กองทนุ (Inception) 3 ตลุาคม 2537 
วนัที่จดัตัง้ชนิดหน่วยลงทนุ 17 มีนาคม 2551 
สกลุเงิน US Dollar (USD) 
วตัถปุระสงค์และ 
นโยบายการลงทนุ 

- กองทนุหลกัมีนโยบายเน้นลงทนุในหุ้นประเทศแถบเอเชียยกเว้นประเทศญ่ีปุ่ น ในหลกัทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
การฟื้นตัวของธุรกิจ หรือ การปรับโครงสร้างหนี  ้(Special Situation) และบริษัทที่มีมูลค่าตลาด
ขนาดเล็กแต่มีอตัราการเติบโตสงู โดยทัว่ไปหุ้นกลุ่มนีจ้ะมีมลูค่าตลาดต ่ากว่ามลูค่าสินทรัพย์สทุธิ
หรือความสามารถในการท าก าไร รวมถึงมีปัจจยัอื่นๆ สนบัสนนุเป็นปัจจยับวกต่อราคาหุ้น กองทนุ
หลกัอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นกลุ่มนีไ้ด้ไม่เกิน 25% และกองทนุสามารถลงทุนโดยตรงใน
หุ้นจีน A Shares และ B Shares ได้ 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) MSCI All Country Asia ex-Japan Index 
บริษัทจดัการ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 
ผู้จดัการกองทนุ FIL Fund Management Limited 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 0.80% ต่อปี 

ปัจจยัความเสี่ยงท่ีส าคญัของกองทนุหลกั 
- กองทนุหลกัเน้นลงทนุในตลาดเกิดใหม่ในภมูิภาคเอเชียเป็นหลกั จงึมแีนวโน้มผนัผวนกวา่เมื่อเทียบกบัการลงทนุในตลาดหลกั
ของโลก ได้แก ่ตลาดสหรัฐฯ ทัง้นี ้รวมถึงความเสี่ยงจากปัจจยัทางการเมอืง การเติบโตทางเศรษฐกิจ และความผนัผวนจากอตัรา
แลกเปลี่ยนในระดบักองทนุหลกั 

- กองทนุหลกัมแีนวทางการบริหารกองทนุด้วยกลยทุธ์เลือกหุ้นรายตวั อาจมีการลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทขนาดเลก็สง่ผลต่อ
สภาพคลอ่งของกองทนุได้ ทัง้นี ้กองทนุมีนโยบายเน้นเลือกลงทนุในบริษัทฯ ที่มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในระยะยาว ซึง่อาจมี
ความผนัผวนในระยะสัน้ 

- กองทนุหลกัเน้นลงทนุในภมูิภาคเอเชีย จงึท าให้การกระจายความเสีย่งอยู่ในวงจ ากดั 
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สดัส่วนการลงทนุของกองทนุ Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund (กองทนุหลกั) 
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ผลการด าเนินงานย้อนหลงัของกองทนุ Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund (กองทนุหลกั) 

 
 
- แหลง่ที่มาของข้อมลู : Fact Sheet ของ Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD ณ วนัที ่31 สิงหาคม 2565 
- สามารถดขู้อมลูปัจจบุนัได้ที่ https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0346390601 
- ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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• ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจำกเงนิลงทุน 
ผู้ลงทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล และก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้เมื่อผู้ลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุ 

 

• จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรล่ำสุด 
1,700 ล้านบาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเงินทุนโครงการและ/หรือวงเงินลงทุนในต่างประเทศได้ โดยจะปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

• รอบระยะเวลำบัญชี 
วนัที่ 31 สงิหาคม ของทกุปี 

 

• ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 
- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย์ที่กองทนุหลกั Asian Special Situations Fund ลงทนุ 
- อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (สกลุดอลลาร์สหรัฐ) ซึง่จะมีผลกระทบตอ่การเคลื่อนไหวของมลูค่าหน่วยลงทนุได้  

 

• กำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไว้
แล้วได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล  
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการกองทนุรวมพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนดงักล่าวไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 
0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ (1) หรือ (2) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
1. เลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุนัน้ เว้นแตก่รณีข้อ (2) บริษัทจดัการอาจขอผ่อนผนัระยะเวลาจากส านกังานได้ 
2. ด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุโดยพลนั 
3. แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดท ารายงานในเร่ืองดังกล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตุผลและ
หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาตามข้อ (2) จากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงานทราบโดยพลัน ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้ 
4. ในกรณีที่มีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในระหว่างการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัท
จดัการกองทนุรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ยงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้
ก่อนแล้วจงึช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ ๆ ตอ่ไป 

 

• กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังที่รับไว้แล้ว 
การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามสัง่ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ 
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ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุ
ประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะหยดุรับค าสัง่ซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 3 วนัท าการ ก่อนการใช้สิทธิหยดุรับค าสัง่ซือ้และ/หรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัที่มีการเปลี่ยนแปลง
การให้บริการ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสัง่ซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าของผู้ลงทนุ หากการสัง่ซือ้ดงักล่าวขดักบัหลกัเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทนุ หรือ ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือ
ต่อช่ือเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

การหยดุรับค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
เป็นไปตามประกาศ 
 

• ช่องทำงที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกบั NAV มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทนุของท่านจากเว็บไซต์ www.assetfund.co.th  

 

• ช่องทำงที่ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับกองทนุรวมนี ้
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 เวบ็ไซต์ www.assetfund.co.th   
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ 

 

เคร่ืองมือบริหำรควำมเส่ียงสภำพคล่องของกองทุนรวม 

 
กองทุนมเีคร่ืองมือบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของกองทนุรวม ดังนี ้

1. ค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies - ADLs)  
อตัราสงูสดุไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 
(1) บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
(2) บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด 

โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทนุ และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น ทัง้นี ้การก าหนด ADLs Factor จะค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ต้นทนุและ
ค่าใช้จ่ายจากการซือ้หรือขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (transaction costs) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สิน ความ
ผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากภาวะปกติ ต้นทุนและค่าใช่จ่ายในการรักษา
สดัส่วนการลงทนุ ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลอ่งรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจยั
อื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้
ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ  
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(3) การก าหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยบริษัทจดัการ
จะค านงึถึงปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัสภาพคลอ่งของกองทนุ ได้แก่ พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทนุ 
สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทนุถือครอง หรือปัจจยัอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการที่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริง
ที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลา
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ 

(4) ณ ขณะใดขณะหนึง่ บริษัทจดัการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมอืในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลอ่งอื่นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 
(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง

กบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้  
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการที่มีการใช้

เคร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
การใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใดๆ ที่ได้ด าเนินการหรือ
ตดัสินใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมด
หรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุที่ช าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้
รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ  

(3) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ท ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการ
ก าหนดไว้ รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัได้ และขอสงวนสิทธิที่
จะมีข้อก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ท ารายการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจดัการจะก าหนดได้ 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอตัราสงูสดุที่ระบุไว้ในโครงการ 
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและ/หรือในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือผ่านทาง
ช่องทางอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด  

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 
(1) การเรียกเกบ็ ADLs ที่แตกต่างกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือนี ้
(2) บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัสว่นของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุ

สทุธิของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีคา่เกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่มลูค่า
ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 
(switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out)  
ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

(3) บริษัทจดัการก าหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลู “มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเข้า น้อยกวา่มลูค่าการขายคืนหน่วย
ลงทนุและสบัเปลีย่นออก” ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

(4) ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs นี ้ADLs ทีเ่รียกเก็บได้จะน ากลบัเข้ากองทนุ อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบทีอ่าจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุตอ่ไป เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนให้กองทนุแตอ่ย่างใด 
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2. ระยะเวลำที่ต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรขำยคนืหน่วยลงทุน (Notice Period) : 
เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 

กรณีกองทนุปลายทางมีการก าหนดเคร่ืองมือ Notice Period บริษัทจดัการจะพิจารณาใช้เคร่ืองมือดงักล่าวตามแนวทางที่กองทนุ
ปลายทางก าหนดตามที่ได้รับข้อมลูจากกองทนุปลายทาง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะติดตามกองทนุปลายทางเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือ
ในหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Notice Period รวมกบัเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลอ่งอื่นได้เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ซึง่จะอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที่กองทนุปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือกองทนุไทยมีการเปลี่ยนแปลง
กองทนุปลายทางที่ไปลงทนุใหม่ บริษัทจดัการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องเพิ่มเติม
ตามที่กองทนุปลายทางก าหนดได้ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 
3. เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) : 
หากกองทนุปลายทางมีการใช้ Redemption Gate ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ณ วนัที่เกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว จะไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุและ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้บางสว่นหรือทัง้หมด โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกัช้า  

ทัง้นี ้กองทุนหลกัมีการจ ากัดการขายคืนหน่วยลงทุน โดยหากค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนรวมกันเกิน 10% ของหน่วยลงทุนของกองทุน 
กองทุนอาจเลื่อนการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมดโดยใช้วิธีตามสดัส่วน (pro rata basis) และ/หรืออาจเลื่อนการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุในสว่นที่มากกวา่ 10% ของหน่วยลงทนุของกองทนุออกไปและโดยปกติจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 20 วนั  

ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุและไม่ได้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัที่ส่งค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่การสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุออกนัน้ และ/หรือ ณ วนัที่เกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว รวมถึงอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้บางสว่นหรือทัง้หมด 

บริษัทจดัการและอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ร่วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เพื่อให้สอดคล้องตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ์ซึง่จะอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที่กองทนุปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือกองทนุไทยมีการเปลี่ยนแปลง
กองทนุปลายทางที่ไปลงทนุใหม่ บริษัทจดัการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องเพิ่มเติม
ตามที่กองทนุปลายทางก าหนดได้ ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 
4. กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังที่ รับไว้หรือจะหยุดรับค ำส่ังซือ้หรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุน  
(suspension of dealings) 
บริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน : 1 วนัท าการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและ
สมเหตสุมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตตุามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด 
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1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผู้ ลงทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้
(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั 
2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เน่ืองมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
สว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็น
ผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วนัท าการ 

ส าหรับการด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัชาระหนี ้หรือตราสารที่ลงทนุประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน.9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุ
ทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
 

สิทธิและข้อจ ำกดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

• เง่ือนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ำจถูกจ ำกัดสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำอัตรำ
ที่ประกำศก ำหนด 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักลา่วมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ ทัง้นี ้สามารถ
ตรวจสอบข้อมลูสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th  

 

• วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคูส่มรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาล หรือโดยผลของกฎหมาย 
(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาท หรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม 
(ง) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจดัการเห็นสมควรและอนมุตัิให้โอนได้ 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ก) ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือส านักงานนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ รับโอนไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าขอ
เปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุและยื่นต่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุพร้อมค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ข) ผู้ โอนจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ตอ่การโอน 1 ครัง้ ณ วนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ค) หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุจะสง่มอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษีพร้อมหลกัฐานการรับค าขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 
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(ง) การโอนหน่วยลงทนุดงักล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยืนยนัการโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัท าการ นับแต่วันที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุได้รับค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(จ) การโอนหน่วยลงทนุและค่าธรรมเนียมการโอนอาจด าเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นหลกั ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขที่ระบใุนข้อ  “การเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย” 

ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุ
ของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางประเทศสหรัฐหรือ
ผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึง่โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักล่าวและบริษัท 
หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ 
การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนที่ เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่
กลา่วมาข้างต้น เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

 

• กองทุนรวมนีม้กีำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ลงทนุทกุครัง้ที่มีการขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุให้ผู้ลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการจดัสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ
แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 

• ช่องทำงและวิธีกำรที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียง
ของ บลจ. ในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษั ทจัดการได้
เปิดเผยไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน 

 

• ช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนของผู้ลงทุน  
- ติดต่อบริษัทจดัการที่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั โทรศพัท์ 02-672-1111 
- ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศพัท์ 02-263-6000  
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-470-3200-1 โทรสาร 02-470-1996-7 

 

• นโยบำยกำรระงับข้อพพิำท โดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวของกองทุนรวม 
ไม่มี 
 

• กำรระบุภูมิล ำเนำในประเทศไทยเพื่อกำรวำงทรัพย์ส ำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยที่ไม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
การระบภุมูิล าเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที่ไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณี
ที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัท
จดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล าเนาเพ่ือการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 
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ข้อมูลเกี่ยวกบับคุคลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

 

• ข้อมูลเกี่ยวกบับริษัทจัดกำร  
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 เวบ็ไซต์ www.assetfund.co.th 

 

• รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท  
1. นายนภดล รมยะรูป ประธานคณะกรรมการ 
2. นายพิทเยนท์ อศัวนิก กรรมการ 
3. นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ กรรมการ 
4. ดร. พชัร  สรุะจรัส กรรมการ 
5. นายคมสนั ผลานสุนธิ กรรมการ 
6. นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ กรรมการ 

 

• รำยช่ือผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)  
1. ดร. พชัร  สรุะจรัส ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายคมสนั ผลานสุนธิ กรรมการ 
3. นายณฐัพล  จนัทร์สิวานนท์ กรรมการ 
 

• จ ำนวนกองทุนรวมทัง้หมดภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท 
ณ วนัที ่31 สิงหาคม 2565 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 54 กองทนุ 
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเท่ากบั 53,937,630,753.73 บาท 

 

• รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทนุ  
1. นายณฐัพล  จนัทร์สิวานนท์ 
2. นายไมตรี โสตางกรู 
3. นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 
4. นางสาวทิพย์วดี อภิชยัสิริ 
5. นายกฤช โคมิน 
6. นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 
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• รำยช่ือผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 
รวมทัง้หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว 

ชื่อ-สกุล ประวัตกิำรศกึษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
หน้ำที่ 

ควำมรับผิดชอบ 
นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ - 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 

บริหารกองทนุ 

นางสาวศศินชุ 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 

บริหารกองทนุ 

 

• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
รายช่ือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
1. บริษัท หลกัทรัพย์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-684-8888 
2. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จ ากดั โทรศพัท์ 1240 กด 8 
3. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ากดั โทรศพัท์ 02-508-1567 
4. บริษัท หลกัทรัพย์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2680-1234 
5. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั โทรศพัท์ 02-680-5000 
6. บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2231-3777  
7. บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-659-3390 
8. บริษัท หลกัทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 02-841-9000 
9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-626-7777 
10. บริษัท หลกัทรัพย์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-638-5000 
11. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุฟินโนมีนา จ ากดั โทรศพัท์ 02-026-5100 
12. บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัซา่ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2660-5000 
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13. บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2660-5429-30 
14. บริษัท หลกัทรัพย์โกลเบลก็ จ ากดั โทรศพัท์ 02-672-5920   
15. ธนาคารออมสิน โทรศพัท์ 0-2299-8000 
16. บริษัท ฮัว่เซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากดั โทรศพัท์ 02-225-0202 
17. บริษัท หลกัทรัพย์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2658-5800 
18. ธนาคารกสิกรไทย โทรศพัท์ 02-888-8811 
19. บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2658-8888 
20. บริษัท หลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-829-6999 
21. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2305-9000 
22. บริษัท หลกัทรัพย์กสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-696-0000 
23. บริษัท หลกัทรัพย์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2659-7000  
24. บริษัท หลกัทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 02-648-1111 
25. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั โทรศพัท์ 02-695-5000   
26. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-658-6300 
27. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2660-6677 
28. บริษัท หลกัทรัพย์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2660-6621 
29. บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน ) โทรศพัท์ 0-2635-1700 
30. บริษัท หลกัทรัพย์พาย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-205-7000 
31. บริษัท หลกัทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลชูัน่ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2659-8735 
32. บริษัท แรบบิท ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-648-3600 
33. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เรนเนสซานซ์ จ ากดั โทรศพัท์ 02-550-6220  
34. บริษัท หลกัทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-088 9999 
35. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จ ากดั โทรศพัท์ 02-026-6222 
36. บริษัท หลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั โทรศพัท์ 02-022-1499  
37. บริษัท หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากดั โทรศพัท์ 02-949-1000 
38. บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2217-8888 
39. บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี ้จ ากดั โทรศพัท์ 0-2343-9500 
40. บริษัท หลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2659-8000 
41. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวลท์ รีพบับลิค จ ากดั โทรศพัท์ 02-266 6697 
42. บริษัท หลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 02-009-8888 

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ 

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั โทรศพัท์ 02-672-1111 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-470-3200 
นอกจากหน้าที่ตามสญัญาแตง่ตัง้แล้ว ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ยงัมหีน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทนุด้วย 
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• รำยช่ือผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม 
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 
นาย เทอดทอง เทพมงักร 
นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต้ 
นาย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 
นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ 

ที่อยู ่: บริษัท พีว ีออดิท จ ากดั 46/8 ชัน้ 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกลุ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบญัชีในภายหลงั โดยผู้สอบบญัชีดงักลา่วต้องเป็นบคุคลที่ได้รับความเห็นชอบ
ตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

 

ข้อมูลอื่นๆ 

 

• รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป ไม่น้อยกวา่ 1,000 บาท 

ในกรณีที่ไม่เคยมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้สนใจลงทนุต้องเปิดบญัชีดงักลา่วก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและเอกสารที่ก าหนดอย่างถกูต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานตามที่บริษัทจดัการก าหนดในการเปิด
บญัชี และผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 
1. กรณีบคุคลธรรมดา 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราช การ หรือส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือส าเนา
หนงัสือเดินทางซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง 
2. กรณีนิติบคุคล 
(1) ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ 
(2) ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบั 
(3) ตวัอย่างลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม 
(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 
ทัง้นี ้เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุและใบ
ค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมลู รวมทัง้เง่ือนไขอื่นๆ ที่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะก าหนดตอ่ไป 
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• กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก (หลัง IPO) 
บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทกุวนัท าการ ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถึงเวลา 13.30 น. ตาม
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย ซึ่งค านวณตามหัวข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการ
ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์ และวิธีด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุ
ไม่ถกูต้อง” โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ครบถ้วน โดยผู้สัง่ซือ้จะต้อง
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากวา่มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป 

วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ หมายถึง ทกุวนัท าการที่เป็นวนัท าการปกติของบริษัทจดัการ และกองทนุต่างประเทศ (กองทนุหลกั
และกองทนุ sub-fund)  

ส าหรับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลา 13.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด บริษัทจดัการจะถือว่าเป็นค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุส าหรับ
วนัท าการซือ้ขายถดัไป 

ผู้สัง่ซือ้อาจช าระค่าสัง่ซือ้เป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ภายในเวลา 13.30 น.ของวนัท าการซือ้
ขายหน่วยลงทนุ โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. แอสเซท พลสั จ ากดั”ซึ่งเป็นบญัชีกระแสราย
วนัที่เปิดไว้กบัธนาคารดงัต่อไปนี ้
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บรูณะ   
2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาพระรามที่ 3  
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร 
4. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาวิทย ุ
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอาคารสาทรซิตี ้
7. ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) สาขาสาทร 2 

ดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆที่ได้รับจากบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ต่อ
กองทนุ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลาที่ก าหนด หรือ ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ได้รับค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนด ให้
ถือเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ตามราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไป 

การซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการ การซือ้หน่วยลงทนุแบบลว่งหน้า (Saving Plan) 
บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการการซือ้หน่วยลงทนุแบบสม ่าเสมอด้วยวิธีการหกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึง่ผู้
ถือหน่วยลงทนุสามรถติดตอ่ขอใช้บริการได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยกรอกแบบฟอร์ม 
“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุน และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้า” โดยบริษัทจัดการจะท าการส่ง
ข้อมลูการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากเพื่อเป็นการช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวน และงวดการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้ระบไุว้ในแบบฟอร์ม “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้า” ทัง้นี ้
เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีการตา่งๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซือ้หน่วยลงทนุแบบลว่งหน้า ในกรณีที่บริษัทจดัการพบวา่เอกสารหรือข้อมลูที่ได้รับจากผู้
สัง่ซือ้ไม่ถกูต้องครบถ้วน หรือในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหกับญัชีเงินฝากเป็นจ านวน 2 งวดติดต่อกนั 
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การจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยค านวณจากจ านวนเงินที่ได้รับช าระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนั
ท าการซือ้ขาย โดยจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจดัสรรจะค านวณตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 
ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบใุนใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินที่บริษัทจดัการได้รับช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วย
ลงทนุให้ตามจ านวนเงินที่ได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 
ในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ านวนหน่วยลงทนุที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามค าสัง่ซือ้ที่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในกรณีที่สั่งซือ้พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้ที่สัง่ซือ้พร้อมกันนัน้ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้สัง่ซือ้แต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบลว่งหน้า 

การคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนและจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ สั่งซือ้รวมกันเกินจ านวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน และหากมีการสัง่ซือ้พร้อม
กนั และมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอตอ่การจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้ที่สัง่ซือ้พร้อมกนั
นัน้ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้สัง่ซือ้แต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่
จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และบริษัทจดัการจะคืน เงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สัง่ซือ้ระบุไว้ในใบค าขอเปิ ด
บญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 
ในการช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอื่นที่จดัตัง้โดยบริษัทจดัการ
เพื่อสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหกักลบลบหนีก้ับ
บริษัทจดัการไม่ได้ 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนและได้ท ารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจดัสรรหน่วยลงทุน และผู้สัง่ซือ้จะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจาก
บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้ตามค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ซือ้ในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ หรือต่อช่ือเสียง หรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มวิธีการให้บริการการซือ้ขายหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
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• กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือช่องทาง
อื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้สามารถดูข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมลู
ได้ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

บริษัทจัดการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทกุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ตัง้แต่เวลาเปิดท าการของบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือ้คืน ถึงเวลา 13.30 น.  

วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ หมายถึง วนัท าการปกติของบริษัทจดัการและกองทนุต่างประเทศ (กองทนุหลกั และกองทนุ sub-
fund) โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่ไม่ใช่วันท าการซือ้ขายในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญและเว็บไซท์ของ บริษัท
จดัการ 

ส าหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนหลงัเวลา 13.30 น. บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนส าหรับวนัท าการซือ้
ขายถดัไป โดยบริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึ่งค านวณ
ตามหวัข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วย
ลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง” 

เง่ือนไขในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และได้ท ารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว 
ผู้สัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัท
จดัการอยู่ในระหวา่งการด าเนินการตามข้อ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" 
อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนัน้ไม่ มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีดงักลา่ว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มวิธีการให้บริการการซือ้ขายหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า  

การจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ" หรือ "การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ" บริษัทจดัการจะจดัสรรเงิน
ให้แก่ผู้สัง่ขายคืน โดยค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัที่บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่ผู้สัง่ขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะค านวณจ านวนเงินที่สัง่ขายคืน โดยคูณจ านวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายนัน้ 
ในกรณีที่ผู้สัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจัดการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ขายคืนด้วย ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่
ค านวณได้ ณ วันท าการซือ้ขายนัน้ ทัง้นี ้จ านวนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
การขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สัง่ขายคืนมีจ านวนหน่วยลงทุน 
ตามทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทนุที่สัง่ขายคืน 
ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีอยู่ตามทะเบียน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนตามการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุที่สมบูรณ์ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขข้างต้น เท่าที่บริษัท
จดัการสามารถรับซือ้คืนได้จากจ านวนเงินสดของกองทนุ 
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บริษัทจัดการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวนัท าการถัดจากวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
จ านวนนัน้ 

การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการ
กองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคา 
ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมยงัไม่สามารถช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลาดงักล่าว เน่ืองจากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาใน
การค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามที่สมาคมก าหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ให้บริษัทจัดการกองทนุรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน  5 วนัท าการนับแต่วนัที่
เสร็จสิน้การค านวณดงักลา่ว 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศวนัหยดุดงักล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ในการช าระเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะช าระเงินค่า รับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุตามวิธีการที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
 

• กำรสับกำรเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอเช่ียนสเปเชียลซิททเูอชัน่ส์ กบักองทนุเปิดอื่น
ที่บริษัทจัดการก าหนดให้สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามก าหนดเวลาการรับค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ ถือหน่วย
ลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่
บริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่าย 
Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหนึง่ (กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของอีกกองทนุหนึ่ง 
(กองทนุปลายทาง) โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุต้นทางซึง่ได้หกัค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) เพื่อไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทาง ในกรณีที่กองทนุ
ต้นทางใดมีการคิดค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทนุ การค านวณหน่วยลงทนุที่จะขายคืนจาก
กองทนุต้นทาง จะใช้เกณฑ์การค านวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)” 

ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(1) ในกรณีที่เป็นกองทุนต้นทาง ให้ใช้ราคารับซือ้คืนที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ใน

การค านวณจ านวนเงินที่จะสบัเปลี่ยนออก โดยจะใช้ราคาขาย ณ สิน้วนัท าการที่ได้รับเงินจากกองทนุต้นทางเป็นเกณฑ์ใน
การค านวณจ านวนหน่วยลงทนุที่จะสบัเปลี่ยนเข้ากองทนุปลายทาง 

(2) ในกรณีที่เป็นกองทนุปลายทาง ให้ใช้ราคาขายที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการที่ได้รับเงินจากกองทนุต้นทาง เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุที่จะสบัเปลี่ยนเข้า 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
1. ในกรณีที่กองทุนนีเ้ป็นกองทุนต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ระบเุป็นจ านวนหน่วยลงทนุที่จะสบัเปลี่ยน  

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกองทุนต้นทางระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่จะสบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

3. ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับการยกเว้นข้อจ ากดัจ านวนเงินขัน้ต ่าในการซือ้หน่วยลงทนุ
ตามที่ระบใุนหวัข้อการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  
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4. บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการตรวจสอบรายการทัง้หมดกับทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และหาก
ถูกต้องก็จะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของ
กองทนุปลายทางเท่ากบัจ านวนหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ตามหลกัเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหวัข้อ “ราคาขายและราคารับซือ้คืนกรณี
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ”  

5. นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการ นบัจาก
วนัที่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

6. บริษัทจัดการอาจไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดัการอยู่ในระหว่างการด าเนินการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามหวัข้อการ
ไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

7. ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้ยื่นค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนค าสัง่ดงักล่าวได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมตัิจาก
บริษัทจดัการก่อนเท่านัน้  

8. สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการบนัทึกข้อมลูการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนลงในระบบ
ของนายทะเบียนแล้วเท่านัน้ 
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ปัจจัยควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทนุรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง 

 

• ควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเมือง และเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)   
เน่ืองจากกองทนุมีการลงทนุในตา่งประเทศ  จงึอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงนี ้โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและ
เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดและน ามาพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 

• ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk)  
เน่ืองจากกองทนุมีการลงทนุเป็นสกลุเงินตา่งประเทศ จงึอาจได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน   
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง : บริษัทจดัการจะบริหารความเสี่ยงด้านนี ้โดยพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้
ขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพืน้ฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงจากการลงทนุ (Hedging) ในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุในตา่งประเทศ 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk) 
เน่ืองจากสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าอาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พืน้ฐาน  ดังนัน้ หากกองทุนลงทุนในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าย่อมท าให้สินทรัพย์สทุธิมีความผนัผวนมากกวา่การลงทนุในหลกัทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying Asset)   
กรณีที่กองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่วเพื่อป้องกนัความเสี่ยง กองทนุจะผกูพนัตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาป้องกนัความเสี่ยง 
ซึง่ราคา ณ วนัใช้สิทธิอาจมากกวา่ หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้นี ้การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความ
เสี่ยงนัน้ อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทัง้หมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการ
ได้รับผลตอบแทนที่มากขึน้ 

แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง : ผู้จดัการกองทนุจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้การลงทนุในสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถกูต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึน้ โดยจะลงทนุ
ในสดัส่วนที่เหมาะสมกบัหลกัทรัพย์ที่ต้องการป้องกนัความเสี่ยง 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงนิลงทนุกลับประเทศ (Repatriation Risk) 
เน่ืองจากกองทนุมีการลงทนุในตา่งประเทศ กองทนุจงึมีความเสี่ยงจากการเปลีย่นแปลงต่างๆ ภายในประเทศที่กองทนุเข้าไป
ลงทนุ รวมถึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง : บริษัทจัดการจะด าเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี ้โดยติดตามสถานการณ์
ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงน าข้อมูล Scoring ที่ได้จากแบบจ าลองของทาง Bloomberg ส าหรับแต่ละ
ประเทศคูค้่าที่บริษัทจดัการมีสดัส่วนการลงทนุมาพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท อาจเป็นเหตใุห้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทน
ตามที่คาดหวงั    
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง : ผู้จดัการกองทนุมีหน้าที่วิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทุน 
รวมทัง้ธุรกิจและอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัของบริษัทนัน้ๆ อย่างตอ่เน่ืองเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงดงักลา่ว 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ได้ตามที่ก าหนด 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารมีความมัน่คง มีสถานะ
การเงินที่ดี และ/หรือ บริษัทที่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือในระดบัที่ลงทนุได้ (Investment Grade) 
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• ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk)  
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผนัผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตวัขึน้ลง  โดยได้รับผลกระทบจาก
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผนัผวนของคา่เงิน  อตัราดอกเบีย้   เป็นต้น  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง : กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอเช่ียนสเปเชียลซิททเูอชัน่ส์ เน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทุน  Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund เป็นสัดส่วนใหญ่ของกองทุน ซึ่งผู้ จัดการกองทุนของกองทุน
ต่างประเทศดงักลา่วจะท าการติดตามสภาพตลาด และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านนีอ้ย่างสม ่าเสมอเพื่อลดความเสี่ยงด้านนี ้

• ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซือ้หรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว้ เน่ืองจากโอกาสในการซือ้หรือขาย
ตราสารมีจ ากดั  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง : เน่ืองจากกองทนุ Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund มีนโยบายที่จะ
ลงทนุบางสว่นในสินทรัพย์สภาพคลอ่ง จงึมีความเสี่ยงด้านนีน้้อย  
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ตำรำงสรุปอัตรำส่วน 

ส่วนที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
2 หน่วย CIS ต่างประเทศ ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

3 เงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากที่ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี ้
3.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade   
3.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกนั  

ไม่เกิน 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมี

ภมูิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 
credit rating แบบ national scale) 

4 ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
4.1  เป็นตราสารหนี ้ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่
ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
4.2  เป็นตราสารทีม่ีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
4.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีน 
4.2.2  ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
4.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุ และไม่ได้
มีลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มภีาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
4.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงนิ  
4.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
4.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
4.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือทีอ่ยู่อาศยั  
4.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
4.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
4.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
4.2.3.9  บล. 
4.3  เสนอขายในประเทศไทย  
4.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทนุ ต้องขึน้
ทะเบยีนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

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

5 
 

ทรัพย์สินดงันี ้
5.1 ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
5.1.1 เป็นตราสารหนี ้ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)  
5.1.2 มี credit rating 1 อยู่ในระดบั investment grade 
5.1.3  เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
5.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด
จะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

5.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอยีดตามแบบ filing 
5.1.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ และ
ไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น
บคุคลดงันี ้
5.1.3.3.1 บคุคลตามข้อ 4.2.3.1 –  4.2.3.9 
5.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
5.1.3.3.3  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตามข้อ 
5.1.3.3.1 – 5.4.3.3.2 
5.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัที่ลงทนุ ต้องขึน้
ทะเบยีนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
5.2 ธุรกรรม OTC derivatives ที่คูส่ญัญามี credit rating 2 อยู่ในระดบั investment grade 

6 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ 1 - ข้อ 5 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
1 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมภีมูิล าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 
2 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศที่คูส่ญัญาในฐานะผู้มีภาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national 
scale ได้ 
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที่อยู่ในกลุม่กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็น
คูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สินที่ลงทนุใน 
benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที่ 3 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามกลุม่กิจการ (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบคุคลตามกฎหมายไทย  
(ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือ
คูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีม่ีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี 
เว้นแตเ่ป็น MF ทีม่ีอายโุครงการ < 1 ปี ให้
เฉลี่ยตามรอบอายกุองทนุ 
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ายกุองทนุ 
คงเหลือ < 6 เดอืน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ีมี
อายโุครงการ > 1 ปี  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิที่ MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

2 ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมอืแต่ MF ได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้ MFสามารถขายคืน
ผู้ออกตราสารได้ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 3 ของสว่นนี ้แตไ่ม่รวมถึงตราสารหนี ้ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
2.3.1  มีลกัษณะตาม 5.1.3 และ 5.1.4 ของข้อ 5 ของสว่นที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุที่
ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
2.3.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากวา่ investment grade หรือไมม่ี credit rating 
(ข้อนีไ้ม่ใช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ที่ลงทนุใน B/E 
หรือP/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายไุม่เกินอายกุองทนุหรือรอบการ
ลงทนุของ MF หรือมีการลงทนุใน derivatives เพือ่ให้ทรัพย์สินดงักลา่วมีอายุ
สอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 total SIP ซึง่ได้แก่  
5.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 6 ของสว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคูส่ญัญา (single entity limit)   
5.2 ตราสารหนีห้รือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ที่มอีนัดบัความน่าเช่ือถือที่ตวัตราสารและ/หรือ 
ผู้ออกตราสารที่ต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได้ (non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

4 
 

derivatives ดงันี ้
การเข้าท าธุรกรรม derivatives ทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่การลดความเสีย่ง (hedging)  ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงที่มอียู ่ 

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบั product limit 
 

ส่วนที่ 4 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารหนีข้องผู้ออกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือ          
ตราสารหนีภ้าครัฐต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้นิทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตราสาร
รายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ  
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหม่กอ่นครบรอบระยะเวลา
บญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจน ามลูค่าหนีส้ินทางการเงิน
ดงักลา่วมารวมกบัมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลู
หนีส้ินทางการเงนินัน้จะต้องเป็นข้อมลูที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่้
ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงนิตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีลา่สดุ2 ให้ใช้อตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เว้นแตใ่นกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดบัต ่ากวา่ investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทนุ
เพื่อกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่า
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแตก่รณีทีผู่้ออกตราสารได้มีการ
ยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทนุ CIS ต่างประเทศ ที่
ออกหน่วยนัน้  
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันีโ้ดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง  

หมายเหต ุ:  
1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ 
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถึงกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการ
ลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเกบ็จำกกองทุนรวม  

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
1 ก.ย. ปี 63  

ถงึ  
31 ส.ค. ปี 64 

เรียกเกบ็จริง 
1 ก.ย. ปี 64  

ถงึ  
31 ส.ค. ปี 65 

เรียกเกบ็จริง 
1 ก.ย. ปี 64  

ถงึ  
31 ส.ค. ปี 65 

(ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ) 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเกบ็จำกกองทุนรวม
ทัง้หมด 

ไม่เกินร้อยละ 5.3500 ต่อปี 
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ 

กองทุนรวม 

   

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมดที่ประมำณกำรได้    
1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ตอ่ปี 

ของมลูค่าทรัพย์สนิทัง้หมด 
1.60 1.60 1.60 

2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ตอ่ปี 
ของมลูค่าทรัพย์สนิทัง้หมด 

0.04 0.04 0.04 

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ  ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ตอ่ปี 
ของมลูค่าทรัพย์สนิทัง้หมด 

0.10 0.10 0.10 

4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1 ไม่เกินร้อยละ 3.4775 ตอ่ปี 
ของมลูค่าทรัพย์สนิทัง้หมด 

   

▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริม
การขาย ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 

ตามที่จ่ายจริง แตไ่ม่เกินร้อยละ  
0.50 ตอ่ปี ของมลูค่าทรัพย์สิน

สทุธิของกองทนุ 

- - - 

▪ ค่าประกาศ NAV ในหนงัสือพิมพ์  ตามที่จ่ายจริง 0.02 0.03 0.04 
▪ ค่าสอบบญัชี  ตามที่จ่ายจริง 0.02 0.03 0.04 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรไม่ได้    
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง 0.02 0.02 0.02 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด 2 1.80 1.82 1.84 
▪ ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง - - - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่เดือน กันยำยน ถงึ สิงหำคม ย้อนหลัง 3 ปี 
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จำกผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
1 ก.ย. ปี 62  

ถงึ  
31 ส.ค. ปี 63 

เรียกเกบ็จริง 
1 ก.ย. ปี 63  

ถงึ  
31 ส.ค. ปี 64 

เรียกเกบ็จริง 
1 ก.ย. ปี 64  

ถงึ  
31 ส.ค. ปี 65 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 3 ไม่เกินร้อยละ 1.6050 1.50 1.50 1.50 

• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 4 ไม่เกินร้อยละ 1.0700  ยกเว้นไม่เรียกเกบ็  

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเข้า 3 ไม่เกินร้อยละ 1.6050 1.50 1.50 1.50 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก  4 ไม่เกินร้อยละ 1.0700  ยกเว้นไม่เรียกเกบ็  

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาทต่อรายการ  50 บาทตอ่รายการ  

• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุหรือเอกสาร 
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแทนฉบบัเดิมที่สญูหาย 

ฉบบัละ 50 บาท  ยกเว้นไม่เรียกเกบ็  

• ค่าธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ อตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ 
หรือคา่ธรรมเนียมการหกัเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ 

อตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการ 
หรือนายทะเบียนด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่เกิน 75 บาทตอ่รายการ  ยกเว้นไม่เรียกเกบ็ 
 

หมำยเหตุ 
1 เมื่อค านวณรวมกบัค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทนุรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม
ทัง้หมด 

2 ไม่รวมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี ้
3 บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายในอตัราที่ไม่เท่ากนั 
4 โดยจะเรียกเก็บเฉพาะ ในกรณีที่หน่วยลงทนุมีอายกุารถือครองน้อยกว่า 1 ปี (365 วนั) โดยจะใช้เกณฑ์ “เข้าก่อน-ออกก่อน (First in First out)” 
ในการนบัอายกุารถือครอง โดยเร่ิมนบัตัง้แตว่นัที่บริษัทจดัการได้ท ารายการขายหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี) แล้ว 

บริษัทจัดการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวนัที่มีการ
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค านวณ นัน้เป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม 

บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ บริษัทจดัการ
จะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนบัแต่วนัที่บริษัทจดัการประสงค์จะขึน้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ดงักลา่วโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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หมายเหต ุ: บริษัทจดัการได้ค านวณมลูค่าหลกัทรัพย์ของกองทนุโดยใช้วธีิการค านวณตามหลกัเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจดัการกองทนุ 
(AIMC) 
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ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือ 

AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเสี่ยงต ่าทีส่ดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ ความ
เปลี่ยนแปลงทางธรุกิจและเศรษฐกิจจะสง่ผลกระทบน้อยมาก 

AA มีความเสีย่งต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธรุกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

A มีความเสีย่งในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงนิต้นในเกณฑ์สงูแต่อาจได้รับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธรุกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

BBB มีความเสีย่งและมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผนัผวนทีเ่กิดขึน้จากการเปลีย่นแปลง
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการช าระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกที่ได้รับอนัดบัเครดิตใน
ระดบัดงักลา่วท่ีมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกที่ได้รับอนัดบัเครดิตใน
ระดบัดงักลา่วท่ีมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุน 

รอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 สิงหำคม 2565 
(NAV ณ 31 สิงหำคม 2565 = 10.8080 บำท) 

ASP-ASIAN ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน  

(ตำมเวลำ) 
6 เดือน  

(ตำมเวลำ) 
1 ปี 1 
(ต่อปี) 

3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี 1 
(ต่อปี) 

10 ปี 1 
(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทนุ 2 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม  -22.13% -7.23% -17.42% -26.45% -1.86% -2.53% 3.73% 0.52% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั* -9.33% -0.90% -2.72% -11.58% 7.81% 1.41% 3.77% -0.22% 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
(standard deviation) 

23.24% 18.42% 24.18% 21.30% 21.41% 19.26% 16.44% 20.01% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation)* 

18.63% 14.58% 19.65% 16.70% 18.07% 16.05% 14.26% 19.56% 

Information Ratio -1.29 -1.87 -1.97 -1.14 -0.89 -0.37 0.00 0.04 

หมำยเหตุ : 
- วนัที่จดทะเบียนกองทนุ 26 ตลุาคม 2550 
- * ดชันี MSCI All Country Asia ex Japan สดัส่วน 100% ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วนัที่ค านวณ
ผลตอบแทน 

- 1 % ต่อปี 
- 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 
- การวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ  เร่ือง มาตรฐานการวดัและน าเสนอผล
การด าเนินงานของกองทนุรวม 

- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือคา่ใช้จ่ายต่างๆ 
- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยนัถึงผลการด าเนินงานใน
อนาคต 
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี 
(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 31 สงิหำคม 2565 
 

-36.39% 
 
 
 
 

อำยุเฉล่ียของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 31 สงิหำคม 2565 
 

N/A 
 
 
 
 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทนุของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 31 สงิหำคม 2565 
 

N/A 
 
 
 
 

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 31 สงิหำคม 2565 

 

N/A* 
* ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th 
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ค ำเตือนเกี่ยวกบักำรลงทุนในหน่วยลงทุน 

• บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจดัการ เช่นเดียวกนักบัที่บริษัทจดัการลงทนุ ในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานที่ป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท 
(www.assetfund.co.th) 

• กองทนุรวมอาจ/จะมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเสี่ยงให้กองทนุต้องเลิกกองทนุรวมได้ ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือ
หน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th 

• ผู้ลงทนุสามารถตรวจดขู้อมลูที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องได้ที่ส านกังาน คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือที่ เว็บไซต์ของบริษัท 
www.assetfund.co.th 

• บริษัทจดัการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และ
เป็นเร่ืองที่ไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตาม
เทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิที่ผู้ประกอบธุรกิจก าหนดไว้ภายในบริษัท ซึง่สามารถขอดแูนวทางนีไ้ด้ที่บริษัทจดัการ 

• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ  ท่ี
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพื่อที่บริษัทจดัการจะสามารถ
ก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รับรองถึงความ
ถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

 

 
 
 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2565 
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