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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

 
ชื่อโครงกำร (ภำษำไทย) :  กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทนูิตีส์้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

ชื่อโครงกำร (ภำษำอังกฤษ) : Asset Plus Disruptive Opportunities RMF Fund 

ประเภทของกองทุน : - กองทนุรวมตราสารทนุ 
  - กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

อำยุโครงกำร : ไม่ก าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตจิัดตัง้และจัดกำรกองทุนรวม : วนัที่ 24 กรกฎาคม 2561 

วันที่จดทะเบียนกองทุน : วนัที่ 30 สิงหาคม 2561 
 

• ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม 
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ที่มีความเก่ียวข้องหรือได้รับประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ จากนวตักรรมหรือเทคโนโลยีหรือรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ (New business model) ทัง้ที่มีอยู่แล้วหรือสร้างขึน้มาใหม่ เพื่อสร้างตลาดและ/หรือมลูค่าให้กบัผลิตภณัฑ์ และส่งผลกระทบตอ่
ตลาดผลิดภณัฑ์เดิม (Disruptive) และ/หรือลงทนุในหน่วย CIS และ/หรือกองทนุรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทนุในตราสารทนุที่มี
ลกัษณะดงักลา่วข้างต้นด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

ในส่วนที่เหลือ กองทนุจะพิจารณาลงทนุในตราสารหนี ้และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ
ตราสารทนุ และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทนุกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทนุกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลกัษณะท านองเดียวกนัโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุประกาศก าหนดให้กองทนุลงทนุได้ ทัง้นี ้กองทนุจะมีการลงทนุที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เก่ียวข้องกบัความเสี่ยงต่างประเทศ
โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  

นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) ซึง่รวมถึงการปอ้งกนัความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทนุ เช่น การท าสวอป 
และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกบัราคาตราสาร อตัราดอกเบีย้ และ/หรือสญัญาฟิวเจอร์ เป็นต้น ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) ตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการ
จัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) และตราสารทนุที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทนุ
อาจมีไว้ซึ่งตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ (Unrated) หรือตราสารทนุที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities)  ได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีน้ัน้
ได้รับจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ( listed securities) แล้วแต่
กรณี ในขณะที่กองทนุลงทนุเท่านัน้ 

ในสว่นการลงทนุในต่างประเทศ บริษัทจดัการมีนโยบายที่จะท าการปอ้งกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามความ
เหมาะสมส าหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้ จัดการกองทุน โดยผู้ จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่
เก่ียวข้อง เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลงั เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอตัราแลกเปลี่ยน 
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• ดัชนีชีว้ัด/อ้ำงองิ (Benchmark) ของกองทนุ 
ดชันี MSCI AC World NETR USD Index ในสดัส่วน 100% โดยปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ 
วนัที่ค านวณผลตอบแทน 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย
การลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชีว้ัด ค าอธิบาย
เก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือ 
ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และ/หรือ การ
เปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทีผู่้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักลา่วอีกต่อไป โดย
บริษัทบริษัทจดัการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักลา่วผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่
ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสินใจลงทนุได้ 

 

• กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตำมชนิดของหน่วยลงทนุ 
ไม่มีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ 
 

• ลักษณะที่ส ำคญัของกองทุนรวม 
กองทุนนีเ้ป็นกองทนุรวมส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไป และมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่มีความเก่ียวข้องหรือได้รับประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ 
จากนวตักรรมหรือเทคโนโลยีหรือรูปแบบธุรกิจใหม่ (New business model) ทัง้ที่มีอยู่แล้วหรือสร้างขึน้มาใหม่ เพื่อสร้างตลาดและ/หรือ
มลูค่าให้กบัผลิตภณัฑ์ และส่งผลกระทบต่อตลาดผลิดภณัฑ์เดิม (Disruptive) และ/หรือลงทนุในหน่วย CIS และ/หรือกองทนุรวมอีทีเอฟ 
(ETF) ที่มีนโยบายการลงทนุในตราสารทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วข้างต้นด้วย 

หน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศที่มีสัดส่วนกำรลงทุนเกินกว่ำ 20% ของ NAV 
- กองทนุ AXA WF Framlington Digital Economy I USD 
มีนโยบายลงทนุในตราสารทนุของบริษัททัว่โลกซึง่ประกอบธุรกิจภายในหมวดดิจิทลัอีโคโนมี (digital economy) โดยกองทนุจะลงทนุอย่างน้อย 
2 ใน 3 ของทรัพย์สินสทุธิ ในตราสารทุนหรือตราสารทุนเก่ียวกับธุรกิจ (equity-related securities) ที่เก่ียวข้องเทคโนโลยีดิจิทลัอีโคโนมี 
(digital economy) เร่ิมตัง้แต่การค้นหาสินค้าและบริการของลกูค้า ไปจนกระทัง่ถึงการตดัสินใจซือ้และการช าระเงินในตอนท้ายและการสง่มอบ 
ตลอดจนในกลุ่มเทคโนโลยีบูรณาการ (technology enablers) ซึง่ให้การสนบัสนนุและวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อพฒันาตวัตนดิจิทลั (digital presence) 
ของบริษัทต่างๆ การลงทนุยงัอาจรวมถึงบริษัทไม่วา่ที่มลูค่าตลาดขนาดใดก็ตาม 
นอกจากนี ้กองทนุยงัอาจลงทนุในตราสารตลาดเงิน รวมถึงอาจลงทนุได้สงูสดูไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสทุธิ ใน UCITS และ/หรือ UCIs 
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สดัส่วนการลงทนุของกองทนุ AXA WF Framlington Digital Economy I USD 
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ผลการด าเนินงานย้อนหลงัของกองทนุ AXA WF Framlington Digital Economy I USD 

 

 
- แหลง่ที่มาของข้อมลู : MONTHLY REPORT ของกองทนุ AXA WF Framlington Digital Economy I USD ณ วนัที ่29 กรกฎาคม 2565 
- สามารถดขู้อมลูปัจจบุนัได้ที่ https://www.axa-im.com/en/fund-centre/-/funds-center/axa-wf-framlington-digital-economy-i-usd-

acc-58699 
- ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
 

• ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจำกเงนิลงทุน 
ผู้ลงทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้เมือ่ผู้ลงทนุขายคืนหนว่ยลงทนุ และสามารถน าเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพไปลดหย่อนภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาในปีที่ลงทนุได้ โดยผู้ลงทนุต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ 
และเง่ือนไข ที่กรรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศก าหนด 

 

• จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรล่ำสุด 
1,000 ล้านบาท บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มทนุได้ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

• รอบระยะเวลำบัญชี 
วนัที่สิน้สดุรอบปีบญัชี : วนัที ่31 กรกฎาคม ของทกุปี 
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• ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 
- ความผนัผวนทางด้านราคาหรือผลตอบแทนที่อาจเกิดขึน้กบัหลกัทรัพย์หรือตราสารที่กองทนุลงทนุ 
- การขาดสภาพคลอ่งของตราสาร 

 

• กำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้
ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตดุงัต่อไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อ้คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่  
หนึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง 
(3) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการกองทนุรวมพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง
และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่
ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตั ราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุที่ถกูต้อง 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
1. เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนั
จากส านกังาน 
2. แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
3. แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานที่แสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะ
มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 
4. ในระหวา่งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่สง่ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

• กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังที่รับไว้แล้ว 
การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ี
มิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทน. 11/2564 เร่ืองหลกัเกณฑ์การ
จดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับค าสั่งซือ้และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 3 วนัท าการ ก่อนการใช้สิทธิหยดุรับค าสัง่ซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี)และจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสัง่ซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าของผู้ลงทนุ หากการสัง่ซือ้ดงักล่าวขดักบัหลกัเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทนุ หรือ ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อช่ือเสียงของบริษัทจดัการ
หรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

การหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ 
เป็นไปตามประกาศ 
 

• กองทนุรวมก ำหนดอัตรำส่วนกำรลงทนุในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดควำมเส่ียงหรือตรำสำร
ที่มีสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)  
กองทนุรวมจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยจ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุในสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้าต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงใน
อัตราส่วนไม่เกินกว่าที่ประกาศก าหนด โดยรายละเอียดการค านวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อการค านวณ
อตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว จะพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 

• ผลกระทบทำงลบที่มำกที่สุดจำกกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดควำมเส่ียงหรือตรำสำรที่มี
สัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ต่อเงนิทุนของกองทุนรวม 
หากราคาหลกัทรัพย์อ้างอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทนุไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จนอาจท าให้กองทนุขาดทนุจากการลงทนุ
ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง อย่างไรก็ตาม การขาดทนุดงักล่าวจะไม่เกินร้อยละ 100 
ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องที่มีผลกระทบต่อราคาและมีการปรับเปลี่ย น
สถานะการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์โดยการค านวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวการณ์เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการลงทนุอยู่ตลอดเวลา 

 

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

 

• ช่องทำงที่ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับกองทนุรวมนี ้

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

ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือหน่วยงาน
ที่มีอ านาจอื่น ทัง้นี ้การก าหนด ADLs Factor จะค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการซือ้หรือขายทรัพย์สินของ
กองทนุรวม (transaction costs) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สิน ความผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน สภาพคลอ่งของตลาด
ทรัพย์สินที่ลดลงจากภาวะปกติ ต้นทนุและค่าใช่จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทนุ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริม
สภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจยัอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการ
อาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถ
ท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ  

(3) การก าหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยบริษัทจดัการจะค านงึถึง
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน สภาพคล่องของ
ทรัพย์สินที่กองทนุถือครอง หรือปัจจยัอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่อง
ของทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่  และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือ
การประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ 

(4) ณ ขณะใดขณะหนึง่ บริษัทจดัการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมอืในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอื่นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 
(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้

เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้  
(2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทนุที่ช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs 

และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนั
ท าการนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใดๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกบัการใช้
เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรี ยก
เก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุที่ช าระด้วยเชค็ที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุ  

(3) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ท ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 
หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึง่ที่เกิน ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว้ รวมถึงบริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อก าหนดเพิ่มเติมในการเรียก
เก็บเฉพาะรายที่ท ารายการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมาณ
มากตามแนวทางที่บริษัทจดัการจะก าหนดได้ 

(4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึง่จะปรับเพิ่มไม่เกินอตัราสงูสดุที่ระบไุว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะ
เปิดเผยทางเวบ็ไซด์ของบริษัทจดัการและ/หรือในหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมและ/หรือผา่นทางชอ่งทางอื่นทีบ่ริษัทจดัการก าหนด  
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การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 
(1) การเรียกเกบ็ ADLs ที่แตกต่างกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือนี ้
(2) บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของ

กองทนุ เทยีบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีคา่เกินกวา่ ADLs Threshold ทีบ่ริษัทจดัการก าหนด โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุ
สทุธิของกองทนุ ค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out)  
ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

(3) บริษัทจดัการก าหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลู “มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเข้า น้อยกวา่มลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและ
สบัเปลี่ยนออก” ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

(4) ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บได้จะน ากลบัเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อบรรเทา
ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทนุ
แตอ่ย่างใด 
 

2. เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ต ่ากวา่ร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุไม่เกิน : 7 วนัท าการ ในทกุรอบเวลา : 30 วนั 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 
(1) บริษัทจัดการจะก าหนด Redemption Gate ขัน้ต ่า ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการ

ค านวณที่บริษัทจดัการก าหนด 
(2) บริษัทจดัการจะก าหนด Gate Period สงูสดุไม่เกิน 7 วนัท าการ ในทกุรอบเวลา 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณที่บริษัทจัดการ

ก าหนด 
(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะ

วนัท าการซือ้ขายใดที่ สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบั มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่าเกิน
กว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่ มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุน ค านวณจาก มลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน 
(subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วย
มลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

(4) บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate  

(5) บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่า
กวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่า และ Gate Period จะไม่มากกวา่ระดบัเพดานที่ระบไุว้ในโครงการ 

(6) ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกสว่นที่เหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป รวมกบั
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ โดยจะต้องแจ้งความ
ประสงค์ยกเลิกค าสัง่สว่นที่เหลือทัง้หมดเท่านัน้ ภายในวนัและเวลาของการสง่ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ 

(7) บริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ วนัท าการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เว้นแตก่รณีที่กองทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

(8) บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อมกีารใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกัช้า  
(9) ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอ่งอื่นได้ 
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ข้อสงวนสิทธิ 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Redemption Gate ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต ่ากว่า 

Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มหรือลด Gate Period ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้
ไม่เกินกวา่ที่ระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

(2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ที่ประกาศใช้  
(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อน

ระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุใน
ส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดที่ค้างอยู่ ในรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ถูก
ยกเลิกค าสัง่โดยไม่ชกัช้า  

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้
เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 
(1) Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือนี ้  
(2) บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินวา่สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัท

จดัการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบง่ชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ มีความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาด
ทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทนุรวมจะไม่สอดคล้องกบัปริมาณ
การไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ หรือสภาพคล่องของตลาด
ทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ หรือปัจจยัอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ ทั ง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ 
 

3. กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังที่รับไว้หรือจะหยุดรับค ำส่ังซือ้หรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุน  
(suspension of dealings) 

บริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน (วนัท าการ) : 1 วนัท าการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า 
จ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตตุามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุ น 
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตอุื่นใดดงัต่อไปนี ้ซึง่ไม่เกินกวา่กรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏ
ข้อเท็จจริงดงันี ้
(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั 
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2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการของตนอนัเน่ืองมาจาก การที่
บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึ่ง ให้
กระท าได้ไม่เกิน 3 วนัท าการ 
3.อยู่ในระหวา่งด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเทจ็จริงซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมพจิารณาแล้วมีความเช่ือโดยสจุริตและ
สมเหตสุมผลวา่จะมีการขายคืนหนว่ยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้และการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการ ซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกินกวา่ 2 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval 
fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเ ปิดให้รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุเท่านัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ด าเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและ
สมเหตสุมผลว่าการเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่เน่ืองจากกองทนุรวมยงัคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคณุภาพ
และมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนัน้ 
 
ส าหรับการด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัชาระหนี ้หรือตราสารที่ลงทนุประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน.9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่
มิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
 

สิทธิและข้อจ ำกดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

• เง่ือนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ำจถูกจ ำกัดสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำอัตรำที่ประกำศ
ก ำหนด 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่
นบัคะแนนเสียงสว่นที่เกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทนุรวมที่มีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียง
รายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ ทัง้นี ้สามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุได้
ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th  
 

• วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน 
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพไม่สามารถน าไป จ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นหลกัประกนัได้ ดงันัน้ บริษัทจดัการหรือ
นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหรือจ าน าหน่วยลงทนุของกองทนุ 
 

• กองทุนรวมนีม้กีำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครัง้ที่มีการขายหรือรับ ซือ้คืน
หน่วยลงทนุให้ผู้ลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการจัดส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
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• ช่องทำงและวิธีกำรที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงของ 
บลจ. ในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่
ส านกังานของบริษัทจดัการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 

• 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 
บริษัทจดัการมีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการ
กองทนุรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมี
ผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ ถือหน่วยของกองทุนสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 
 

• กำรระบุภูมิล ำเนำในประเทศไทยเพื่อกำรวำงทรัพย์ส ำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยที่ไม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
การระบุภูมิล าเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็น
ภมูิล าเนาเพ่ือการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 

 

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 
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• จ ำนวนกองทุนรวมทัง้หมดภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท 
ณ วนัที่ 27 กรกฎาคม 2565 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 54 กองทนุ 
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเท่ากบั 53,527,288,436.94 บาท 

 

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

• รำยช่ือผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม รวมทัง้
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว 

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 
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• 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 
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 
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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 และผู้ดแูลผลประโยชน์ ยงัมี
หน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทนุด้วย 
 

• รำยช่ือผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม 
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 
นาย เทอดทอง เทพมงักร 
นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต้ 
นาย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 
นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ 

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด เลขที่ 100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลงั โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตาม
ประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีที่รับรองทัว่ไป 

หมายเหต ุ:  
ตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั  ย้ายที่อยู่ไปยงั เลขที่ 46/8 ชัน้ 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 

ข้อมูลอื่นๆ 

 

• รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผู้ลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกและครัง้ถดัไปไม่น้อยกวา่ 1,000 บาท  

ในกรณีที่ไม่เคยมบีญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้สนใจลงทนุต้องเปิดบญัชีดงักลา่วกอ่น โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนและ
เอกสารทีก่ าหนดอย่างถกูต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน ตามทีบ่ริษัทจดัการก าหนดในการเปิดบญัชี ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
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ทัง้นี ้ในการเปิดบญัชีกองทนุหรือการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพเป็นครัง้แรก บริษัทจดัการจะจดัให้มีคู่มือการลงทนุซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุ
จะต้องศกึษาและปฏิบตัิตามเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 
1. กรณีบคุคลธรรมดา 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง
ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง 

ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดในใบค าขอเปิดบัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุนและใบค าขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมลู รวมทัง้เง่ือนไขอื่นๆ ที่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะก าหนดต่อไป 

• กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก (หลัง IPO) 
บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทกุวนัท าการซือ้ขาย โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากว่ามูลค่า
ขัน้ต ่าตามเง่ือนไขของการสัง่ซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนั
ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุพร้อมช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ครบถ้วน 
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  หรือ
ช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้สามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมลูได้ที่ฝ่าย 
Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงนิได้ภายในเวลา 15.30 น. ของ
วนัส่งค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยผู้สัง่ซือ้ต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. แอสเซท พลสั จ ากดั” ซึ่งเป็นบญัชี
กระแสรายวนัที่เปิดไว้กบัธนาคารดงัต่อไปนี ้ 
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บรูณะ   
2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาพระรามที่ 3  
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร  
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทย ุ
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอาคารสาทรซิตี ้ 
7. ธนาคารยโูอบี สาขาสาทร 2 

ดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทนุ 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบญัชีดงักล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้หากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุสง่ค าสัง่ซือ้ภายหลงัช่วงระยะเวลาที่ก าหนด หรือในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ได้รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ภายในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไปตามราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนั
ท าการซือ้ขายถดัไป 

ส าหรับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการ การซือ้หน่วยลงทนุแบบลว่งหน้า (Saving Plan)  
บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการการซือ้หน่วยลงทนุแบบสม ่าเสมอด้วยวิธีการหกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
สามรถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยกรอกแบบฟอร์ม “หนงัสือยินยอมให้หกั
บญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” โดยบริษัทจดัการจะท าการส่งข้อมลูการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากเพื่อ
เป็นการช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุตามจ านวน และงวดการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมให้หกั
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บญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้า” และ/หรือท ารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
สมคัรใช้บริการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตไว้ ทัง้นี ้เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีการตา่งๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซือ้หน่วยลงทนุแบบลว่งหน้า ในกรณีที่บริษัทจดัการพบว่าเอกสารหรือข้อมลูที่ได้รับจากผู้สัง่ซือ้ไม่ถกูต้อง
ครบถ้วน หรือในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหกับญัชีเงินฝากเป็นจ านวน 2 งวดติดต่อกนั 

การจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยค านวณจากจ านวนเงินที่ได้รับช าระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการขาย 
โดยจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจดัสรรจะค านวณตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยม
ต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินที่บริษัทจดัการได้รับช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้
ตามจ านวนเงินที่ได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 
ในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ านวนหน่วยลงทนุที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามค าสัง่ซือ้ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที่สัง่ซือ้พร้อมกนั
และมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้ที่สัง่ซือ้พร้อมกนันัน้ตามสดัส่วน
จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้สัง่ซือ้แต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่
บางสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ในกรณีที่บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัสรรหน่วยลงทนุมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือต่อ
ช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วน
หรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบลว่งหน้า 

การคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนและจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ สั่งซือ้รวมกันเกินจ านวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน และหากมีการสัง่ซือ้พร้อมกัน และมีหน่วย
ลงทนุไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้ที่สัง่ซือ้พร้อมกนันัน้ตามสัดส่วนจ านวน
หน่วยลงทนุที่ผู้สัง่ซือ้แต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วน
หรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ไม่ได้รับการจดัสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) 
ให้ผู้สัง่ซือ้ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุที่ผู้สัง่ซือ้ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัที่
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 
ในการช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอื่นที่ จดัตัง้โดยบริษัทจดัการเพื่อสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มมลูค่าจะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจัดการไม่ได้
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนและได้ท ารายการขายหน่วยลงทนุแล้วเพื่อให้
บริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้จะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้ตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่
บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ซือ้ในกรณีดงักลา่วมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุ หรือตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือตอ่ชื่อเสยีง 
หรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง วนัเวลาและวิธีการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามข้อได้ในอนาคต ภายใต้เง่ือนไข 
หลกัเณฑ์และวิธีการที่บริษัทจดัการก าหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
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• กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่
บริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้สามารถดูข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมลูได้ที่ฝ่าย Asset Plus 
Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

เง่ือนไขในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทกุวนัท าการซือ้ขาย ตัง้แต่เวลาเร่ิมท าการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

ส าหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัวนัเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขายใด ให้ถือว่าเป็นการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณและ
เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)ได้รับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
และได้ท ารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เว้นแต ่ได้รับอนญุาตจากบริษัท
จดัการเป็นพิเศษ 

ผู้สัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจดัการอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการตามข้อ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" 

อนึง่ ในกรณีที่บญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีมลูค่าคงเหลือในบญัชี และบญัชีนัน้ไม่มีการติดตอ่ขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีดงักลา่ว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 

ทัง้นี ้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่มีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคื นหน่วยลงทุนเป็น
มลูค่าตัง้แต ่10 ล้านบาทขึน้ไป 

การจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ" บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืน โดย
ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัที่บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่ผู้สัง่ขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนเงินที่สัง่ขายคืน โดยคณูจ านวนหน่วยลงทนุด้วยราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คืนนัน้ 
ในกรณีที่ผู้สัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทนุที่สัง่ขายคืนด้วย ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ 
วนัท าการรับซือ้คืนนัน้ ทัง้นี ้จ านวนหน่วยลงทนุที่ค านวณได้จะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
การขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สัง่ขายคืนมีจ านวนหน่วยลงทนุตามทะเบียน
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทนุที่สัง่ขายคืน 
ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนเกินกวา่จ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีอยู่ตามทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนตามการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขข้างต้น เท่าที่บริษัทจัดการ
สามารถรับซือ้คืนได้จากจ านวนเงินสดของกองทนุ 
บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทนุในวนัท าการถดัจากวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ 
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การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวม
วนัหยดุท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคา 
ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมยงัไม่สามารถช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลาดงักล่าว เน่ืองจากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการค านวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามที่สมาคมก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัที่เสร็จสิน้การค านวณดงักลา่ว 
ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะประกาศวนัหยดุท าการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบไุว้ในใบค าขอ
เปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

 

• กำรสับกำรเปล่ียนหน่วยลงทุน 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหนึ่ง (“กองทนุต้นทาง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุ
ปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุต้นทาง ซึ่งได้หกั
ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถหกัเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทาง   

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปิดให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรืออนญุาตให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุบางกองทนุก็ได้ 
โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (IPO) และภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยจะ
ประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ ตามเง่ือนไขการรับค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้
สามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมลูได้ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(1) ในกรณีที่เป็นกองทนุต้นทาง ให้ใช้ราคารับซือ้คืนที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวน
เงินที่จะสบัเปลี่ยน 
(2) ในกรณีที่เป็นกองทนุปลายทาง  
(2.1) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอื่น  
การก าหนดราคาขายหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุเมื่อสิน้วนัท าการที่บริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง  
(2.2) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ  
1. ส าหรับกองทนุตราสารหนีท้ี่มีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 1 วนัท าการ (T+1) ให้ใช้ราคาขายที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วยที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ  
2. ส าหรับกองทนุอื่นๆ ให้ใช้ราคาขายที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการที่บริษัทจดัการถือว่าได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง
เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วยที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ 

วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
1. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่อยู่ภายใต้การจดัการ  สามารถท าได้โดยกรอก
รายละเอียดในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุที่ต้องการสบัเปลี่ยน บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  
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การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่าวบริษัทจดัการจะท าการสบัเปลี่ยนมายงักองทนุปลายทาง ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัถดัจากวนัที่
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุและได้มีการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่
สมบรูณ์แล้ว  

2. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการกบักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้
การจดัการของบริษัทจดัการอื่น 
(1) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากบริษัทจดัการ (Switch out) : ปัจจบุนัยงัไม่เปิดให้บริการ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทุนนี ้(กองทุนต้นทาง) ไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่อยู่ภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการอื่น (กองทนุปลายทาง) สามารถท าได้โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยระบจุ านวน
หน่วยลงทุนที่ต้องการออกจากกองทุนต้นทาง และระบุช่ือกองทุนปลายทางพร้อมเอกสารหลกัฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดเพื่อ
ประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ แล้วน าไปยื่นที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (กองทนุปลายทาง) 
(2) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าบริษัทจดัการ (Switch in) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
(กองทนุปลายทาง) สามารถขอรับหนงัสือชีช้วน เอกสารการเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ได้ที่บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ระหว่างเวลาท าการ และแสดงความจ านงในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า
กองทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยกรอกรายละเอียดและข้อมลูต่างๆ ในใบค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
ส าหรับผู้ลงทนุที่ยงัไม่เคยมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยกรอกรายละเอยีดตา่งๆ ในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลา่วบริษัทจดัการหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องท าการสบัเปลี่ยนมายงักองทนุปลายทาง ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่
วนัถดัจากวนัที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุและได้มีการท ารายการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุที่สมบรูณ์แล้ว  

3. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  กบักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการ
ของบริษัทจดัการ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมอื่นภายใต้การจดัการ (กองทนุต้นทาง) มายงักองทนุรวมเพื่อการ
เลีย้งชีพที่อยู่ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ (กองทนุปลายทาง) สามารถท าได้โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
โดยระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการออกจากกองทุนต้นทาง  โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน  ซึ่งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุขาออกจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหกัสว่นต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ไปช าระค่าซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยใช้ราคาขาย ราคารับซือ้คืนและเง่ือนไขตามี่ระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน  

4. กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ “การเลิกกองทนุรวม” (โอนย้ายการลงทนุ) 
เมื่อเกิดเหตกุารณ์การเลิกกองทนุรวมตามหวัข้อ “เง่ือนไขในการเลิกกองทนุ” (ส่วนข้อผกูพนั) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุนีไ้ปยงักองทนุเพื่อการเลีย้งชีพอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ โดยการด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุในกรณีดงักลา่วบริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมดในกองทนุนีข้องผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจดัการเป็นผู้ตดัสินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทัง้นี ้หากบริษัทจัดการไม่สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการจะด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่นที่มีนโยบายที่ความเสี่ยงต ่ากว่าหรือใกล้เคียงกบักองทนุนี ้
โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการเห็นสมควร 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะด าเนินการโอนย้ายกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ  “การด าเนินการของ
บริษัทจดัการเมื่อเลิกกองทนุรวม” (สว่นข้อผกูพนั) 
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เง่ือนไขอื่น : 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อ“การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด 
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั 
หากเป็นกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุและ/หรือแก่กองทนุรวม บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 1 วนั 
ก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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ปัจจัยควำมเส่ียงในกำรลงทนุของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง 

 
• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผนัผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตวัขึน้ลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผนัผวนของคา่เงิน อตัราดอกเบีย้ เป็นต้น  
แนวทางการบริหารเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะกระจายการลงทนุ โดยวิเคราะห์ข้อมลูของตราสาร และสภาวะการลงทนุในขณะนัน้ 

• ปัจจัยควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเมอืงและเศรษฐกจิของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)  
เน่ืองจากกองทนุอาจจะมีการลงทนุในตา่งประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทนุจงึควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการ
ลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย จงึอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้  
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงนี ้โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่าง
ใกล้ชิด  

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงนิลงทนุกลับประเทศ (Repatriation Risk) 
เน่ืองจากกองทนุอาจมีการลงทนุในต่างประเทศ กองทนุจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน 
ทัง้นี ้เน่ืองจากกองทนุอาจจะมีการลงทนุในตา่งประเทศ จงึอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้ 
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกนัความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะด าเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี ้โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมือง
และเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงน าข้อมลู Scoring ที่ได้จากแบบจ าลองของทาง Bloomberg ส าหรับแต่ละประเทศคู่ค้าที่บริษัทจัดการมี
สดัส่วนการลงทนุมาพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 

• ปัจจัยควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 
คือ การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทนุรวมลงทนุด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงิน
บาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงบาทแข็ง กองทนุรวมจะได้รับเงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงเงินบาท
แข็งและขายท าก าไรในช่วงบาทอ่อนก็อาจได้รับผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ซึ่งจะท าให้ผลตอบแทนท่ีได้รับมีความไม่แน่นอน
เน่ืองจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการบริหารความเสี่ยงจาก
ดงักลา่ว  
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงด้านนี ้โดยพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives) ที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงินระหวา่งค่าเงินสกลุพืน้ฐานที่ลงทนุกบัค่าเงินบาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงตาม
ดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวม ดงันัน้ ผู้ลงทนุอาจมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซือ้หรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว้ เน่ืองจากโอกาสในการซือ้หรือขายตราสารมี
จ ากดั  
แนวทางการบริหารเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุในตราสารที่มีสภาพคลอ่งสงูถึงปานกลางเพื่อความคลอ่งตวัใน
การบริหารกองทนุ 

  



 

 
กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทนูิตีส์้ เพื่อการเลีย้งชีพ  22 
 

• ปัจจัยควำมเส่ียงของกำรลงทุนในตรำสำรที่มีสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงที่เป็นไปตามเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่มีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทนุโดยอ้างอิงกบัสินค้าหรือตวัแปรเฉพาะเมื่อสินค้าหรือตวัแปรและโครงสร้างของ
ตราสารประเภทนี ้ไม่ขดักบัวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทนุ อาทิ การเพิ่มความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนให้แก่กองทนุตรา
สารหนี ้(Currency Mismatch) หรือการสร้างภาระผกูผนัให้เกินกวา่มลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทนุ (Leverage) เช่น การเข้าเป็นคูส่ญัญาออป
ชนัที่ผกูพนักองทนุในฐานะผู้ให้สญัญา (Option Writer) โดยไม่มีการลงทนุในสินค้าอ้างอิงเพียงพอตอ่การส่งมอบ เป็นต้น เพื่อปอ้งกนัความ
เสี่ยงด้านเครดิตของคูส่ญัญาและ/หรือในตราสาร  
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะเลือกลงทุนกับคู่สญัญาที่ได้รับการจัดอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดบัที่
สามารถลงทนุได้ (Investment grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้รับการยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต. นอกจากนี ้ตราสาร
ดงักล่าวโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ท าให้กองทนุมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารได้ ดงันัน้ กองทนุจึงจะพิจารณา
ลงทนุในสดัส่วนที่เหมาะสมเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารและอายขุอง Structured Note ที่ไม่ยาวมากนกัเพื่อ
ปอ้งกนัความเสี่ยงดงักลา่ว นอกจากนัน้แล้ว บางตราสารให้สิทธิแกผู่้ออกในการที่จะช าระหนีต้ามตราสารก่อนครบอายตุราสาร ซึง่ในการช าระ
หนีต้ามตราสารก่อนครบอายตุราสารนัน้ อาจมีผลกระทบจากมลูค่าหลกัทรัพย์ที่ลดลงหรือเพิ่มขึน้ได้ 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk) 
เน่ืองจากสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า อาจมีความผนัผวนมากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทนุลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าย่อมท าให้
สินทรัพย์สทุธิมีความผนัผวนมากกวา่การลงทนุในหลกัทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying Asset) 
กรณีที่กองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่วเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยง กองทนุจะผกูพนัตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาปอ้งกนัความเสี่ยง ซึง่ราคา ณ 
วนัใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้นี ้การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนัน้ อาจไม่สามารถ
ปอ้งกนัความเสี่ยงได้ทัง้หมด และกรณีที่ผู้จดัการกองทนุคาดการณ์ผิด กองทนุอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึน้ 

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึน้ โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกบัหลกัทรัพย์ที่ต้องการป้องกนัความเสี่ยง 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท อาจเป็นเหตใุห้ผู้ลงทนุไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวงั 
แนวทางการบริหารเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยง : ผู้จดัการกองทนุมีหน้าที่วิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทนุ รวมทัง้ธุรกิจและ
อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัของบริษัทนัน้ๆ อย่างตอ่เน่ืองเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงดงักลา่ว 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ได้ตามที่ก าหนด 
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกนัความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุในตราสารที่ผู้ออกตราสารมีความมัน่คง มีสถานะการเงินที่ดี 
และจะได้มีการจัดท าการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้ออกตราสาร รวมถึงอัตราส่วนด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อ
ประเมินความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสารอย่างสม ่าเสมอ 
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ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุนของกองทนุรวม 

ส่วนที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ต ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS หน่วย ที่มีเงื่อนไขตามประกาศที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุก าหนด ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะ

อย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
4.1 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20%  
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมีภมูิล าเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale) 

5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือศกุกู ที่ ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ 
และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่ว
ต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ ต้อง
ขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

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

 

6 ทรัพย์สินดงันี ้
6.1  ตราสารทนุที่จดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับ 
ผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ  
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทนุที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท า
ให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ)  
6.2  ตราสารทนุที่ออกโดยบริษัททีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับ 
ผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถึง

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
บริษัทที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการ
ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.4.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือศกุกูที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
6.4.2  มี credit rating1 อยู่ในระดบั investment grade  
6.4.3  เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ 
6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ 
และไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1  บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตามข้อ 
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ 
ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.5 DW ที่ม ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6 ธุรกรรมดงันี ้ที่คูส่ญัญาม ีcredit rating 2  อยู่ในระดบั investment grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับ 
ผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แตไ่ม่
รวมถึงหน่วยดงักลา่วท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอน
หน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ)  
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุที่ไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตาม
แนวทางที่ส านกังานก าหนด 
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ใน ระหว่าง IPO เพือ่การ
จดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET 
หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วย private equity 
ที่อยู่ระหว่างด าเนนิการแก้ไขเหตทุีอ่าจท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออก
จากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.9 หน่วย CIS ทีม่ีเง่ือนไขตามประกาศที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุก าหนด ที่จดทะเบียน
ซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
ต่างประเทศ )แตไ่ม่รวมถึงหน่วยดงักลา่วท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจ
ท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุที่มีลกัษณะกระจายการลงทนุใน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านกังานก าหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
1 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 
2 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศที่คูส่ญัญาในฐานะผู้มภีาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 
 
ส่วนที่ 2 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามกลุม่กิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที่อยู่ในกลุม่กิจการเดียวกนัหรือการเข้า

เป็นคูส่ญัญาในธรุกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  
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 านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีน่ิติบคุคลตากฎหมายไทย  

(ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย 
หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี เว้น
แตเ่ป็น MF ที่มีอายโุครงการ  
< 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายกุองทนุ 
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ายกุองทนุ 
คงเหลือ < 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ที่มีอายุ
โครงการ > 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต ่MFได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมเีง่ือนไขให้ MF 
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 SN (แตไ่ม่รวมถึง SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และ มีการเสนอขายตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดทนุว่าด้วยการขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่)  
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดอืน  
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้ 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
(ข้อนีไ้ม่ใช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ที่ลงทนุ
ใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายไุม่เกินอายุ
กองทนุหรือรอบการลงทนุของ MF หรือมีการลงทนุใน derivatives เพือ่ให้
ทรัพย์สินดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่

ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตรา
สารหนี ้  ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี ้
5.1  มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของสว่นที่ 1 : อตัราสว่น 
การลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
5.2  มี  credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี  credit 
rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
 

6 derivatives ดงันี ้
6.1 การเข้าท าธุรกรรม derivatives  ที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 
(hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงที่มอียู่ 

6.2 การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพ่ือการลดความเสี่ยง (non-
hedging) 

global exposure limit 
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทนุแบบซบัซ้อน 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MFไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบั product limit 
 
ส่วนที่ 4 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการที่ลงทนุ (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัท

รวมกนั < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้  
2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ  

ตราสาร Basel III และศกุกู ของผู้ออก
รายใดรายหนึง่  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือ
ตราสารหนีภ้าครัฐต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ินทางการเงิน ( financial liability)1 ของผู้ ออก 
ตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทัง้นี ้
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชี
ถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหนีส้ินทางการเงิน
ดงักล่าวมารวมกับมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมลู
หนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่  
ผู้ ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้
มีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ  
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดบัต ่ากวา่ investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. 
ลงทนุเพื่อกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแตก่รณีที่ผู้ออกตราสาร
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน 
ได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ  
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
9. บล.  
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

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

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ที่ออกหน่วยนัน้ เว้น
แตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน 
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง  

5 หน่วย property ของกองทนุใด 
กองทนุหนึง่ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ที่ออกหน่วย
นัน้ เว้นแตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทนุ private equity 
หมายเหต ุ :  
1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดย
เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards ( IFRS) หรือ United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยการ
ลงทนุของกองทนุ และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม   
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดที่เรียกเกบ็จำกกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบญัชตีัง้แต่เดือน สิงหำคม ถงึ กรกฎำคม ย้อนหลัง 3 ปี 
 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเกบ็จำกกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ) 

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
30 ส.ค. ปี 62  

ถงึ  
31 ก.ค. ปี 63 

เรียกเกบ็จริง 
1 ส.ค. ปี 63  

ถงึ  
31 ก.ค. ปี 64 

เรียกเกบ็จริง 
1 ส.ค. ปี 64  

ถงึ  
31 ก.ค. ปี 65 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเกบ็จำก
กองทุนรวมทัง้หมด  

ไม่เกินร้อยละ 4.49 ต่อปี ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวม  

   

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมดที่ประมำณกำรได้    

1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ  
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ตอ่ปี  

ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
1.62 1.61 1.60 

2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  
ไม่เกินร้อยละ 0.08 ตอ่ปี  

ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
0.03 0.03 0.03 

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ  
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ตอ่ปี  

ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
1.00 1.00 1.00 

4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1 
ไม่เกินร้อยละ 1.41 ตอ่ปี  

ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
   

▪ ค่าใช้จ่ายในการจดัท าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (IPO) 

ตามที่จ่ายจริง  
แตไ่ม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี  
ของจ านวนเงินทนุโครงการ 

0.20 0.02 0.02 

▪ ค่าใช้จ่ายในการจดัท าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์  
ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

ตามที่จ่ายจริง 
 แตไ่ม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี  

- 0.25 0.01 

▪ ค่าประกาศ NAV ในหนงัสือพิมพ์ ตามที่จ่ายจริง - - 0.04 

▪ ค่าสอบบญัชี ตามที่จ่ายจริง 0.43 0.04 0.05 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรไม่ได้    
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง 0.75 0.61 0.23 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด 2 4.03 3.56 2.98 
▪ ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง 0.53 0.78 0.28 
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จำกผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
30 ส.ค. ปี 62  

ถงึ  
31 ก.ค. ปี 63 

เรียกเกบ็จริง 
1 ส.ค. ปี 63  

ถงึ  
31 ก.ค. ปี 64 

เรียกเกบ็จริง 
1 ส.ค. ปี 64  

ถงึ  
31 ก.ค. ปี 65 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเข้า  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 3 ไม่เกินร้อยละ 1.00 ยกเว้นไม่เรียกเกบ็ 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุหรือเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุแทนฉบบัเดิมที่สญูหาย 

ฉบบัละ 50 บาท ยกเว้นไม่เรียกเกบ็ 

• ค่าธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ อตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด อตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด 
 

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือ
ค่าธรรมเนียมการหกัเงินเพือ่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

อตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด 
 

อตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด 
 
 

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการ หรือ
นายทะเบยีนด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกรณีปกต ิ

ไม่เกิน 75 บาทตอ่รายการ ยกเว้นไม่เรียกเกบ็ 

หมำยเหต ุ
1 เมือ่ค านวณรวมกบัค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จริงจากกองทนุรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทนุรวมทัง้หมด 
2 ไม่รวมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี ้
3 บริษัทจดัการไม่เปิดให้สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไปยงับริษัทจดัการอื่น  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่ าเพิ่มและภาษีอื่น
ใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี)  

บริษัทจดัการจะค านวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ทกุวนัที่มีการค านวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค านวณ นัน้เป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม  

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอตัราขัน้สูงตามที่ได้ระบุไว้ในโครง การ บริษัท
จดัการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนบัแตว่นัที่บริษัทจดัการประสงค์จะขึน้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบลว่งหน้า
ไม่น้อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ดงักลา่วโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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หมายเหต ุ: บริษัทจดัการได้ค านวณมลูค่าหลกัทรัพย์ของกองทนุโดยใช้วธีิการค านวณตามหลกัเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจดัการกองทนุ (AIMC) 
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ค ำอธิบำยกำรจดัอันดบัตรำสำรของสถำบนัจัดอนัดับควำมน่ำเชื่อถือ 

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 27 กรกฎำคม 2565 
(NAV ณ 27 กรกฎำคม 2565 = 10.4877 บำท) 

 

ASP-DISRUPTRMF 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  -25.70% -3.40% -15.69% -31.29% 3.39% - - 1.23% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * -8.19% 2.91% -3.07% -2.13% 14.34% - - 9.60% 
ความผนัผวนของผลการ
ด าเนินงาน (standard deviation) 

29.92% 29.12% 30.27% 25.13% 25.16% - - 23.82% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation)  *  

19.60% 21.33% 20.24% 16.52% 19.54% - - 18.09% 

Information Ratio -1.62 -1.83 -1.45 -1.96 -0.72 - - -0.58 

หมำยเหตุ : 
- วนัที่จดทะเบียนกองทนุ 30 สงิหาคม 2561 
- *ดชันี MSCI AC World NETR USD Index โดยปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 
ในสดัส่วน 100%  

-  1% ต่อปี 
-  2% ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 
- การวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ เร่ือง มาตรฐานการวดัและน าเสนอ
ผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 

- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือคา่ใช้จ่ายต่างๆ 
- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี 
(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 27 กรกฎำคม 2565 
 

-47.31% 
 
 
 
 

อำยุเฉล่ียของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 27 กรกฎำคม 2565 
 

N/A 
 
 
 
 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทนุของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 27 กรกฎำคม 2565 
 

65.46% 
 
 
 
 

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 27 กรกฎำคม 2565 

 

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

 
  

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


 

 
กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทนูิตีส์้ เพื่อการเลีย้งชีพ  39 
 

ค ำเตือนเกี่ยวกบักำรลงทุนในหน่วยลงทุน 

• กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management (EPM)) และ
อาจลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) กองทนุจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทนุรวมอื่น จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทนุ
ที่ต้องการผลตอบแทนสงูและสามารถรับความเสี่ยงได้สงูกว่าผู้ลงทนุทัว่ไป ผู้ลงทนุจึงควรลงทนุในกองทนุรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยง
ของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และผู้ลงทนุควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านงึถึงประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์การ
ลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 

• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทนุเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการอาจใช้ดลุย
พินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิกค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้วหรือหยดุรับค าสัง่ดงักลา่วได้ 

• กองทนุรวมอาจ/จะมีการกระจกุตวัของการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเสี่ยงให้กองทนุต้องเลิกกองทนุรวมได้ ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 
ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th 

• บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจดัการ เช่นเดียวกนักบัที่บริษัทจดัการลงทนุ ในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นเพื่อกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานที่ปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท (www.assetfund.co.th) 

• ผู้ลงทนุสามารถตรวจดขู้อมลูที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องได้ที่ส านกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• บริษัทจดัการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเร่ือง
ที่ไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือพนกังานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณี
นิยมตามแนวทางปฏิบตัิ ที่ผู้ประกอบธุรกิจก าหนดไว้ภายในบริษัท ซึง่สามารถขอดแูนวทางนีไ้ด้ที่บริษัทจดัการ 

• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทนุก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพื่อที่บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดูแลการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

• การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านกังานได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลู
ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

 
 
 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2565 
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