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ประเภท และนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม  

ประเภท : กองทนุตราสารทนุ  

อำยุโครงกำร : ไม่ก าหนด 

วันทีไ่ด้รับอนุมัตใิหจ้ัดตัง้และจัดกำรกองทุนรวม : วนัที่ 8 มีนาคม 2561 

วันทีจ่ดทะเบยีนกองทุนรวม : วนัที่ 2 เมษายน 2561 

กองทุนรวมนีจ้ะน ำเงนิไปลงทุนในทรัพยส์ินใด 
กองทนุมีนโยบายลงทนุในตราสารทนุ ที่มีความเก่ียวขอ้งหรือไดร้บัประโยชนห์รือใชป้ระโยชน ์จากนวตักรรมหรือเทคโนโลยีหรือรูปแบบธุรกิจใหม่ 
(New business model) ทัง้ที่มีอยู่แลว้หรือสรา้งขึน้มาใหม่ เพื่อสรา้งตลาดและ/หรือมลูค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์และส่งผลกระทบต่อตลาดผลิด
ภัณฑ์เดิม (Disruptive) และ/หรือลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่มีลักษณะ
ดงักลา่วขา้งตน้ดว้ย โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

ในส่วนที่เหลือ กองทนุจะพิจารณาลงทนุในตราสารหนี ้และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ
ตราสารทุน และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย/์REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสรา้ง
พืน้ฐาน และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะท านองเดียวกันโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดใหก้องทนุลงทนุได ้ทัง้นี ้กองทุนจะมีการลงทนุที่ส่งผลใหม้ี net exposure ที่เก่ียวขอ้งกบัความ
เสี่ยงตา่งประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  

นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุหรือมีไวใ้นตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุน เช่น การท าสวอป และ/หรือ
สัญญาฟอรเ์วิรด์ที่อา้งอิงกับราคาตราสาร อัตราดอกเบีย้ และ/หรือสัญญาฟิวเจอร ์เป็นตน้ ตามที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัยห์รือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse 
Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้(Non-investment grade) ตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บัการ
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) และตราสารทนุที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจ
มีไวซ้ึ่งตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) ตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บัการจัดอันดับ
ความน่าเช่ือถือ (Unrated) หรือตราสารทนุที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted securities)  ได ้เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีน้ัน้
ไดร้บัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทนุได ้(Investment grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(listed securities) แลว้แต่
กรณี ในขณะที่กองทนุลงทนุเท่านัน้ 

ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะท าการป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ตาม
ความเหมาะสมส าหรบัสภาวะการณใ์นแต่ละขณะ ซึ่งขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ โดยผูจ้ดัการกองทนุจะพิจารณาจากปัจจยั
ที่เก่ียวขอ้ง เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลงั เป็นตน้ เพื่อคาดการณท์ิศทางอตัราแลกเปลี่ยน  
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หน่วย CIS ต่ำงประเทศ : ที่มีการลงทนุเกินกวา่รอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

• นโยบายการลงทนุของกองทนุ AXA WF Framlington Digital Economy I USD  
กองทนุลงทนุในตราสารทนุของบรษัิททั่วโลกซึง่ประกอบธุรกิจภายในหมวดดิจิทลัอีโคโนมี (digital economy) โดยกองทนุจะลงทนุอย่างนอ้ย 
2 ใน 3 ของทรพัยส์ินสุทธิ ในตราสารทุนหรือตราสารทุนเก่ียวกับธุรกิจ (equity-related securities) ที่เก่ียวขอ้งเทคโนโลยีดิจิทัลอีโคโนมี 
(digital economy) เริ่มตัง้แต่การคน้หาสินคา้และบรกิารของลกูคา้ ไปจนกระทั่งถึงการตดัสินใจซือ้และการช าระเงินในตอนทา้ยและการสง่มอบ 
ตลอดจนในกลุ่มเทคโนโลยีบูรณาการ (technology enablers) ซึ่งใหก้ารสนบัสนุนและวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อพฒันาตวัตนดิจิทลั (digital 
presence) ของบรษัิทต่างๆ การลงทนุยงัอาจรวมถึงบรษัิทไม่วา่ที่มลูค่าตลาดขนาดใดก็ตาม 
นอกจากนี ้กองทนุยงัอาจลงทนุในตราสารตลาดเงิน รวมถึงอาจลงทนุไดส้งูสดูไม่เกินรอ้ยละ 10 ของทรพัยส์ินสทุธิ ใน UCITS และ/หรอื UCIs 

สดัสว่นการลงทนุ 
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ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ 

 

 

 

 

 
 

- แหลง่ที่มาของขอ้มลู: Fact Sheet ของกองทนุ AXA WF Framlington Digital Economy I USD ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 

- สามารถดขูอ้มลูปัจจบุนัไดท้ี่ https://www.axa-im.com/en/fund-centre/-/funds-center/axa-wf-framlington-digital-
economy-i-usd-acc-58699 
- ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
ผู้ลงทุนจะได้อะไรจำกเงนิลงทุน  
ผูล้งทนุมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนในรูปของก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้เมื่อผูล้งทนุขายคืนหน่วยลงทนุ  
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ลักษณะส ำคัญของกองทนุ 

• มีกำรก ำหนดประเภทผู้ลงทุน หรือแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หรือไม่ :  
กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป และไม่มีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ 

• กองทุนรวมนีมี้จ ำนวนเงนิทนุโครงกำรล่ำสุดเท่ำใด ?  
3,000 ลา้นบาท บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเงินทนุของโครงการและ/หรอืวงเงินลงทนุในต่างประเทศได ้โดยจะปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

• เหมำะสมกบัเงนิลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในระยะเวลำนำนเทำ่ใด ? 
เหมาะสมกบัเงินลงทนุของผูล้งทนุที่ตอ้งการกระจายการลงทนุไปยงัตราสารทนุต่างประเทศ และสามารถรบัความผนัผวนของราคา
หุน้หรอืตราสารทนุอื่นใดที่กองทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้หรือลดลงจนต ่ากว่ามลูค่าที่ลงทนุและท าใหข้าดทนุได ้
สามารถลงทนุในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทนุใน ตราสารหนีท้ั่วไป 

• ปัจจัยใดมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงนิลงทุน ? 

1. ความผนัผวนทางดา้นราคาหรอืผลตอบแทนที่อาจเกิดขึน้กบัหลกัทรพัยห์รือตราสารที่กองทนุลงทนุ 

2. การขาดสภาพคล่องของตราสาร 

• เป็นกองทนุรวมทีมี่ผู้ประกันเงนิลงทุน หรือมุ่งเน้นคุ้มครองเงนิต้น หรอืไม่ ? 
เป็นกองทนุรวมทั่วไปที่ไม่ใช่กองทนุที่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุ และไม่ไดคุ้ม้ครองเงินตน้ 

• รอบระยะเวลำบัญชี  
วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีคือ 31 มีนาคมของทกุปี 

• กำรลงทุนในกองทุนรวมนีค้วรเปรียบเทยีบกับตัวชีว้ัด (Benchmark) ใด ?  
ดชันี MSCI AC World NETR USD Index ในสดัส่วน 100% 
โดยปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทนุที่ก  าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้อย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการ
เปลี่ยนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักลา่วผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
ภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ 
และ/หรอื ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัดในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีที่ผูอ้อกตัวดัชนีของตัวชีว้ัดไม่ไดจ้ัดท าหรือเปิดเผยขอ้มูล/อัตรา
ดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจง้เปลี่ยนแปลงดังกล่าวผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศใน
เว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ ภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได ้

• กองทุนรวมก ำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) ที่มิได้มีวัตถุประสงคเ์พื่อลดควำมเส่ียง
หรือตรำสำรทีมี่สัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) อย่ำงไร ? 
กองทนุรวมจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่มิไดม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อลดความเสี่ยง โดยจ ากดั net exposure ที่เกิดจากการ
ลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มี
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงในอตัราส่วนไม่เกินกว่าที่ประกาศก าหนด โดยรายละเอียดการค านวณมลูค่าการลงทนุหรือมีไวซ้ึ่ง
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อการค านวณอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิสรปัทีฟ ออพพอรท์นูิตีส้ ์   5 

• ผลกระทบทำงลบทีม่ำกทีสุ่ดจำกกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำทีมิ่ได้มีวัตถุประสงคเ์พือ่ลดควำมเส่ียงหรือตรำสำร
ทีมี่สัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ต่อเงนิทุนของกองทุนรวมเป็นอย่ำงไร ? 
หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณจ์นอาจท า ใหก้องทุนขาดทุน
จากการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้หรือตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง อย่างไรก็ตาม การขาดทุน
ดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะหปั์จจัยที่เก่ียวขอ้งที่มี
ผลกระทบต่อราคาและมีการปรบัเปลี่ยนสถานะการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ใหท้นัเหตกุารณโ์ดยการค านวณอตัราส่วน
ในการลงทนุที่เหมาะสมกบัภาวการณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทนุอยู่ตลอดเวลา 

• ทำ่นสำมำรถซือ้กองทุนนีค้วบกบักรมธรรมป์ระกันชีวิต (Unit-Link) ได้หรือไม ่
บรษัิทจดัการยงัไม่เปิดใหบ้รกิารซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตได ้ทัง้นี ้หากบรษัิทจดัการเปิดใหบ้รกิารบริษัทจดัการ
จะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้โดยประกาศผ่านเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ 

• กำรลงทุนในรูปแบบกำรซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิต (Unit-Link) คืออะไร 
การลงทนุในรูปแบบการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต คือ การที่ผูล้งทนุขอท าประกนัชีวิตกบับรษัิทประกนัชีวิต และ
บรษัิทประกนัชีวติจะน าเงินค่าเบีย้ประกนัสว่นหนึ่งหรอืทัง้หมดไปลงทนุในกองทนุรวมตามที่ผูล้งทนุเลอืกจากรายช่ือกองทนุรวม
ที่บรษัิทประกนัชีวติก าหนดไว ้โดยสดัสว่นของเงินค่าเบีย้ประกนัชีวิตที่จะน าไปลงทนุในกองทนุรวมจะเป็นเทา่ใดขึน้อยู่กบัหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นกรมธรรม ์ทัง้นี ้เงินคา่เบีย้ประกนัชีวิตที่น  าไปลงทนุในกองทนุรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรอืลดลง
ไดต้ลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทนุรวมที่ผูล้งทนุเลอืกไว ้

 

ข้อก ำหนดในกำรซือ้ขำยและโอนหน่วยลงทนุ 

• กองทุนรวมนีมี้วิธีกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร ?  

กำรเปิดเสนอขำยหน่วยลงทุน 
มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกและครัง้ถดัไป ไม่นอ้ยกวา่ 1,000 บาท  

ผูส้นใจลงทนุสามารถขอรบัหนงัสือชีช้วนและเอกสารการจองซือ้ไดท้ี่บรษัิทจดัการและ/หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) 
ในระหว่างวนัและเวลาท าการ 

ในกรณีที่ไม่เคยมีบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ผูส้นใจลงทนุตอ้งเปิดบญัชีดงักลา่วก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อ
หน่วยลงทนุและเอกสารที่ก าหนดอย่างถกูตอ้งและตามความเป็นจรงิ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน ตามที่บรษัิทจดัการก าหนดใน
การเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
1. กรณีบคุคลธรรมดา  
 ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราช การ หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือส าเนา
หนงัสือเดินทางซึง่ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  
2. กรณีนิติบคุคล  
(1) ส าเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 
(2) ส าเนาหนงัสือบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบั  
(3) ตวัอย่างลายมือช่ือผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเงื่อนไขการลงนาม  
(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล  
ทัง้นี ้เอกสารตา่งๆ ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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ผูส้ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งรบัทราบและยินยอมที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน ใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุและ
ใบค าขอเปลี่ยนแปลงขอ้มูล รวมทัง้เง่ือนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะก าหนดต่อไป ทัง้นี ้กรณีบริษัทจัดการจะ
แกไ้ขเปลี่ยนแปลงวิธีการเปิดบญัชีบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัท
จดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) 

กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก (หลัง IPO) 
บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทกุวนัท าการซือ้ขาย โดยผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทนุ
ไม่ต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าตามเง่ือนไขของการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในครัง้แรกและครัง้ถดัไป ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ ถึงเวลา 15.30 น. 
ตามราคาขายหน่วยลงทนุที่ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาที่รบัรอง
โดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มช าระเงินคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้น  

ผูส้ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดท้ี่บรษัิทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) 
หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) เช่น Asset Plus Online (https://tradeassetfund.com), แอปพลิเคชัน 
ASP FUND โดยสามารถดาวนโ์หลดไดผ้่าน App Store (iOS) และ Play Store (Android) ทัง้นี ้สามารถดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดท้ี่
เว็บไซต ์www.assetfund.co.th หรือสอบถามขอ้มลูไดท้ี่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท ์02-672-1111 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท ์หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในเวลา 
15.30 น. ของวนัสง่ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. แอสเซท 
พลสั จ ากดั” ซึง่เป็นบญัชีกระแสรายวนัที่เปิดไวก้บัธนาคารดงัต่อไปนี ้ 
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎรบ์รูณะ   
2. ธนาคารกรุงศรอียธุยา สาขาพระรามที่ 3  
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร  
4. ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาถนนวิทย ุ
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพรท์าวเวอร ์
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอาคารสาทรซิตี ้ 
7. ธนาคารยโูอบี สาขาสาทร 2 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการและ/หรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

ทั้งนี ้ ดอกเบี ้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากบัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็น
ผลประโยชนต์่อกองทนุ 

ทัง้นี ้หากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุส่งค าสั่งซือ้ภายหลงัช่วงระยะเวลาที่ก าหนด หรือในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ไดร้บัค่าสั่งซื ้อ
หน่วยลงทนุภายในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด ใหถื้อเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไปตามราคาขายหน่วยลงทนุ
ที่ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไป 

ในการช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่ จัดตั้งโดยบริษัท
จดัการเพื่อสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุนี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินจนเต็มมลูค่าจะหกักลบลบ
หนีก้บับรษัิทจดัการไม่ได ้ 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะสมบูรณต์่อเมื่อบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทนุ
แลว้เพื่อใหบ้รษัิทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ และผูส้ั่งซือ้จะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุได ้เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจาก
บรษัิทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
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สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้ตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสั่งซือ้ในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ 
หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษัิทจดัการ  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง วันเวลาและวิธีการซือ้ขายหน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต ภายใต้
เง่ือนไข หลกัเณฑแ์ละวิธีการที่บริษัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั 
หากเป็นกรณีที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุและ/หรือแก่กองทนุรวมและ/หรอืเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทนุในตา่งประเทศ 
บรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 1 วนั ก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษัิท
จดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  

วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการ การซือ้หน่วยลงทนุแบบลว่งหนา้ (Saving Plan)  
บริษัทจดัการอาจรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการการซือ้หน่วยลงทนุแบบสม ่าเสมอดว้ยวิธีการหกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึ่ง
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามรถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถ้ามี) โดยกรอก
แบบฟอรม์ “หนงัสือยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุลว่งหนา้” โดยบรษัิทจดัการจะท า
การส่งขอ้มลูการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากเพื่อเป็นการช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุตามจ านวน และงวดการสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นแบบฟอรม์ “หนงัสือยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุลว่งหนา้” 
ทัง้นี ้เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีการตา่งๆ ตามที่บรษัิทจดัการก าหนด  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซือ้หน่วยลงทุนแบบล่วงหนา้ ในกรณีที่บริษัทจดัการพบว่าเอกสารหรือขอ้มลูที่ไดร้บั
จากผูส้ั่งซือ้ไม่ถกูตอ้งครบถว้น หรอืในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหกับญัชีเงินฝากเป็นจ านวน 2 งวดติดต่อกนั  
บรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้รกิาร โดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการและ/หรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

การจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ  
บรษัิทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้โดยค านวณจากจ านวนเงินที่ไดร้บัช าระหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนั
ท าการขาย โดยจ านวนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัจัดสรรจะค านวณตามหลกัสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ต าแหน่ง แต่ใชท้ศนิยม 4 
ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
ในกรณีที่จ  านวนเงินที่ระบุในใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทจัดการไดร้บัช าระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทนุใหต้ามจ านวนเงินที่ไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 
ในกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลท าใหจ้  านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ านวนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัอนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใชห้ลกัการ “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามค าสั่งซือ้ที่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ในกรณีที่สั่งซือ้พรอ้มกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่ใหผู้ส้ั่งซือ้ที่สั่งซือ้พรอ้มกันนัน้ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผูส้ั่งซือ้แต่ละรายสั่งซือ้เขา้มา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแลว้เห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วย
ลงทนุ หรือต่อช่ือเสียง หรอืต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษัิทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรร
หน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้ทราบลว่งหนา้ 

การคืนเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนและจ านวนหน่วยลงทุนที่ผูส้ั่งซือ้รวมกันเกินจ านวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไวบ้รษัิทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการสั่งซือ้ก่อนไดก้่อน และหากมีการสั่งซือ้พรอ้ม
กนั และมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ใหผู้ส้ั่งซือ้ที่สั่งซือ้พรอ้ม
กนันั้นตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผูส้ั่งซือ้แต่ละรายสั่งซือ้เขา้มา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรร
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หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้
หน่วยลงทนุที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหผู้ส้ั่งซือ้ตามวิธีการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุที่ผู้สั่งซือ้ระบุไวใ้นใบ
ค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

วิธีกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไดท้ี่บรษัิทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) หรือช่องทาง
อื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด (ถา้มี) เช่น Asset Plus Online (https://tradeassetfund.com), แอปพลิเคชัน ASP FUND 
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน App Store (iOS) และ Play Store (Android) ทั้งนี ้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต ์
www.assetfund.co.th หรือสอบถามขอ้มลูไดท้ี่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท ์02-672-1111 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทนุได ้ทกุวนัท าการซือ้ขาย ตัง้แตเ่วลาเริ่มท าการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุที่ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูล
ผลประโยชนแ์ลว้  

ส าหรบัการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัวนัเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขายใด ใหถื้อว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุใน
วนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป ตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ เป็น
เกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบูรณต์่อเมื่อบริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื ้อคืน (ถา้มี)ไดร้บัค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทนุและไดท้ ารายการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุได ้เวน้แต่ 
ไดร้บัอนญุาตจากบรษัิทจดัการเป็นพิเศษ 

ผูส้ั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสั่งขายคืนได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัท
จดัการอยู่ในระหวา่งการด าเนินการตามขอ้ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ" 

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีดงักลา่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

ทัง้นี ้ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจัดการทราบโดยทนัทีในกรณีที่มีผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วย
ลงทนุเป็นมลูค่าตัง้แต ่10 ลา้นบาทขึน้ไป 

การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ  
ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ" หรือ "การไม่ขายหรอืไม่รบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ" หรือ "การหยดุรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ" บริษัทจดัการจะจดัสรรเงิน
ใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืน โดยค านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัที่บรษัิทจดัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

ในกรณีที่ผูส้ั่งขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนเงินที่สั่งขายคืน โดยคณูจ านวนหน่วยลงทุนดว้ย
ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คืนนัน้  

ในกรณีที่ผูส้ั่งขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจัดการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนดว้ย ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่
ค  านวณได ้ณ วนัท าการรบัซือ้คืนนัน้ ทัง้นี ้จ  านวนหน่วยลงทุนที่ค  านวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ต าแหน่งที่ 5 ทิง้  

การขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบูรณต์่อเมื่อบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ั่งขายคืนมีจ านวนหน่วยลงทนุ
ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทนุที่สั่งขายคืน  
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ในกรณีที่จ  านวนหน่วยลงทนุที่ผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งขายคืนเกินกวา่จ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีอยู่ตามทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทนุ  

บรษัิทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุที่สมบรูณซ์ึง่เป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้ เท่าที่บริษัทจดัการ
สามารถรบัซือ้คืนไดจ้ากจ านวนเงินสดของกองทนุ  

บรษัิทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทนุในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
จ านวนนัน้ 

การช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ โดยมิใหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจ
การจดัการกองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งในตา่งประเทศซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคา 

ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมยงัไม่สามารถช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลาดงักล่าว เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลา
ในการค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคม
ก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ใหบ้ริษัทจดัการกองทนุรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบั
แตว่นัที่เสรจ็สิน้การค านวณดงักลา่ว 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศวนัหยดุท าการในต่างประเทศผ่านเว็บไซตบ์ริษัทจดัการและ/หรือเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขาย
หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) บรษัิทจดัการจะช าระเงินคา่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ หรอืใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 

• วิธีสับกำรเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นอย่ำงไร ? 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิสรปัทีฟ ออพพอรท์นูิตีส้ ์กบักองทนุเปิดอื่นที่
บริษัทจดัการก าหนดใหส้ามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทกุวนัท าการซือ้ขาย ตัง้แต่เวลาเริ่มท าการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามเง่ือนไข
การรบัค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดัการและ/หรอืผูส้นบัสนนุการขาย
หรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถา้มี) เช่น Asset Plus Online (https://tradeassetfund.com), 
แอปพลิเคชนั ASP FUND โดยสามารถดาวนโ์หลดไดผ้่าน App Store (iOS) และ Play Store (Android) ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลู
เพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซต ์www.assetfund.co.th หรือสอบถามขอ้มลูไดท้ี่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท ์02-672-1111 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหนึ่ง (กองทนุตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของ
อีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางซึ่งไดห้ัก
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เพื่อไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทาง ในกรณีที่กองทนุตน้ทางใดมีการ
คิดค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทนุ การค านวณหน่วยลงทนุที่จะขายคืนจากกองทุน
ตน้ทาง จะใชเ้กณฑก์ารค านวณโดยระบบ “เขา้ก่อน ออกก่อน (FIFO)”  

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามที่ก าหนดไวใ้น
ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(1) ในกรณีที่เป็นกองทนุตน้ทาง  
 ใหใ้ชร้าคารบัซือ้คืนที่ค  านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนเงินที่จะสบัเปลี่ยน  
(2) ในกรณีที่เป็นกองทนุปลายทาง  
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1. ส  าหรบักองทนุตราสารหนี ้ที่มีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 1 วนัท าการ (T+1) ใหใ้ชร้าคาขายที่ค  านวณไดเ้มื่อ
สิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนเงินที่จะสบัเปลี่ยน  
2. ส  าหรบักองทนุอื่นๆ ใหใ้ชร้าคาขายที่ค  านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการที่บริษัทจดัการถือว่าไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุ
เปิดตน้ทางเป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วยที่ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บั 

วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(1) ในกรณีที่กองทุนนีเ้ป็นกองทุนตน้ทาง ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสั่ ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ระบเุป็นจ านวนหน่วยลงทนุที่จะสบัเปลี่ยน  
(2) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุตน้ทางระบจุ านวนหน่วยลงทนุที่จะสบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บรษัิทจดัการจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคท์ี่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมด
เท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
(3) บริษัทจัดการจะแจง้ใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการตรวจสอบรายการทัง้หมดกับทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน และหาก
ถูกตอ้งก็จะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทางเท่ากับจ านวนหน่วยลงทุนที่ค  านวณไดต้ามหลกัเกณฑท์ี่ระบุไวใ้นหัวขอ้ราคาขายและราคารบัซือ้คืนกรณี
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ภายใน 15 วนัท าการ
นบัตัง้แตว่นัที่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(5) บริษัทจดัการอาจไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัไวแ้ลว้หรืออาจหยดุรบัค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่บรษัิทจดัการอยู่ในระหว่างการด าเนินการไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามหวัขอ้การไม่
ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ  
(6) ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดย้ื่นค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุแลว้จะไม่สามารถเพิกถอนค าสั่งดงักล่าวไดเ้วน้แต่จะไดร้บัอนมุตัิจาก
บรษัิทจดัการก่อนเท่านัน้  
(7) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางและสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุในการซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ไดม้ีการบนัทึกขอ้มลูการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุลงในระบบของ
นายทะเบียนแลว้เท่านัน้  
(8) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดตน้ทางและกองทนุเปิดปลายทาง จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขการส่งค าสั่งซือ้
ขายหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดตน้ทางและกองทนุเปิดปลายทางดว้ย 

เง่ือนไขอื่น :  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุง แกไ้ข เพิ่มเติม ขอ้ “การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่บริษัท
จดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั หากเป็นกรณีที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุและ/หรือแก่กองทนุรวม บริษัทจดัการจะแจง้
ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 1 วนั ก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและ/หรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  

• กรณีใดทีบ่ริษัทจัดกำร สงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน ? 
1. บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย  และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขาย

หน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ี่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถึงกองทรพัยส์ิน
ของบุคคลดงักล่าวและบริษัท หรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่
จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทุนที่เป็นบุคคล
อเมรกินั (US person) ดงัที่กลา่วมาขา้งตน้  
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2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้ตามค าสั่งจองซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าการ
จองซือ้ ในกรณีดงักลา่วมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรอืต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ หรอืต่อช่ือเสียง หรอืต่อความรบัผิดชอบทาง 
กฎหมายของบริษัทจดัการ หรือมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุอาจเป็นความผิดมลูฐานหรือ 
ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

• มีกำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืน กำรไม่ขำย/ไม่รับซือ้คนื หยุดรับค ำส่ังซือ้/ขำยคืน แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร? 
บรษัิทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไวแ้ลว้
ไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตดุงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัความ
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรอื 
(ข) มีเหตทุี่ท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบรษัิทจดัการกองทนุรวม 

(2) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ไดช้  าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุ บริษัทจดัการพบวา่ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่
ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง 
(3) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้งและผูดู้แลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดย
ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอัตรา
ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง 

กำรไม่ขำยหรอืไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังทีรั่บไว้แล้ว 
การด าเนินการในกรณีที่ผูอ้อกตราสารหนีห้รอืลกูหนีต้ามสิทธิเรยีกรอ้งผิดนดัช าระหนี ้หรอืตราสารที่ลงทนุประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั 

การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ (suspension 
of dealings) บริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนินการไดส้งูสดุไม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าว
จากส านักงาน โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุโดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์อนัเน่ืองจาก เหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวม ไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม 
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รบัไว้แล้วหรือจะหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย ์ที่  สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อ
ผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั 
ทั้งนี ้การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รบัไวแ้ล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ดว้ยเหตอุื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์
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การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบัน และ
กองทนุสว่นบคุคล 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรบัค าสั่งซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได ้ตามที่บริษัท
จดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 3 วนัท าการ ก่อนการใชส้ิทธิหยดุรบัค าสั่งซือ้และ/หรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขาย
หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) และจะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่มีการเปลี่ยนแปลง
การใหบ้รกิาร 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ของผูล้งทนุ หากการสั่งซือ้ดงักล่าวขดักบัหลกัเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทนุ หรือ ท าใหเ้กิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อ
ช่ือเสียงของบรษัิทจดัการหรอืกองทนุ โดยบรษัิทจดัการจะค านงึถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

กำรหยุดรับค ำส่ังซือ้หรอืขำยคืนหน่วยลงทุน 
เป็นไปตามประกาศ 

• กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธกีำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร ? 
- ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดภ้ายใตข้อ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ โดยผูโ้อนจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการโอน
รายการละ 50 บาท 

- บริษัทจัดการมีวตัถุประสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย  และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกา  พลเมืองสหรฐัอเมริกา รวมถึงผูท้ี่มีหนังสือเดินทาง
ของประเทศสหรฐัอเมริกาหรือผูท้ี่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกอง
ทรพัยส์ินของบคุคลดงักล่าวและบรษัิท หรือหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทนุที่
เป็นบคุคลอเมริกนั (US person) ดงัที่กลา่วมาขา้งตน้  

• ผู้ถอืหน่วยลงทนุจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกบัมูลคำ่ทรัพยสิ์นสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้
จำกช่องทำงใด ? 
ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทนุของท่านจากเว็บไซต ์ www.assetfund.co.th  

 

สิทธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

• กองทุนรวมนีมี้กำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร ? 
บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุหรือผูล้งทนุทกุครัง้ที่มีการขายหรือ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหผู้ล้งทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ ในกรณีที่เป็นภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัท าการ
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

• ผู้ลงทุนถูกจ ำกดัสิทธิในเรื่องใด ?  
กรณีที่บคุคลใดถือหน่วยลงทนุเกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจดัการกองทนุรวมจะ
ไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลนัน้ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้ งหมด เวน้แต่เป็นกรณี
กองทนุรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของ
ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักลา่วไดเ้ต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 
 

http://www.assetfund.co.th/
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• ช่องทำง / วิธีกำรตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธอิอกเสียง 
ผูล้งทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงได ้โดยวิธีการที่บริษัทจดัการไดเ้ปิดเผย
ไวท้ี่ส  านกังานของบรษัิทจดัการ หรอืผ่านเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ตของบรษัิทจดัการ www.assetfund.co.th หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รบัซือ้คืน 

• ช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนท ำได้อย่ำงไร ? 
- ติดต่อบรษัิทจดัการที่ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั โทรศพัท ์0-2672-1111 
- ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศพัท ์0-2263-6000  
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7 

• กำรระบุภูมิล ำเนำในประเทศไทยเพือ่กำรวำงทรัพยส์ ำหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรำยทีไ่ม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
การระบุภูมิล  าเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรพัยส์  าหรบัผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิล  าเนาในประเทศไทย (ถา้มี) 
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล  าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอา้งอิงที่อยู่
ของบรษัิทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล  าเนาเพ่ือการวางทรพัยใ์นกรณีที่ตอ้งมีการวางทรพัย ์

• บริษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทุนจำกบุคคลที่เป็นผู้ให้บริกำร อันเน่ืองมำจำกกำรใช้บริกำรของ
บุคคลดังกล่ำวในกำรจัดกำรกองทุนได้แต่ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑดั์งต่อไปนี ้ 
(1) ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่มีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทนุตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละ  
(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจัดการใชบ้ริการของบุคคลนั้นบ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อใหก้องทุนไดร้บั
ประโยชนจ์ากบคุคลดงักลา่ว (churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทุนที่อยู่ภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตอ้งกระท าดว้ย
ความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อาจมีไวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย 

 
บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกับกำรด ำเนินกำรของกองทุน 

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

• รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัท  
1. นายนภดล รมยะรูป ประธานคณะกรรมการ 
2. นายพิทเยนท ์ อศัวนิก กรรมการ 
3. นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ ์ กรรมการ 
4. ดร. พชัร  สรุะจรสั กรรมการ 
5. นายคมสนั ผลานสุนธิ กรรมการ 
6. นายณฐัพล จนัทรส์ิวานนท ์ กรรมการ 

• รำยช่ือผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) 
1.  ดร. พชัร  สรุะจรสั ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
2. นายคมสนั ผลานสุนธิ กรรมการ 
3.  นายณฐัพล จนัทรส์ิวานนท ์ กรรมการ 
 

http://www.assetfund.co.th/
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• จ ำนวนกองทุนรวมทัง้หมดภำยใต้กำรบรหิำรจัดกำรของบริษัท 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 53 กองทนุ  
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุรวมเท่ากบั 57,077,080,207.88 บาท 

• รำยช่ือคณะกรรมกำรกำรลงทนุ  
1.  นายณฐัพล  จนัทรส์ิวานนท ์  
2. นายไมตรี โสตางกรู  
3. นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ  
4. นางสาวทิพยว์ดี อภิชยัสิร ิ  
5. นายกฤช โคมิน  
6. นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 

• รำยช่ือผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิำรศึกษำ และประสบกำรณก์ำรท ำงำนทีเ่กี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทนุรวม 
รวมทัง้หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว 

ช่ือ-สกุล ประวัตกิำรศกึษำ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
หน้ำที ่

ควำมรับผิดชอบ 
นายณฐัพล จนัทรส์ิวานนท ์

 
- 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 

บรหิารกองทนุ 

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 

บรหิารกองทนุ 
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• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน ์

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ 

นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน 
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั โทรศพัท ์0-2672-1111 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2470-3200 
นอกจากหนา้ที่ตามสญัญาแตง่ตัง้แลว้ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผูด้แูล
ผลประโยชน ์ยงัมหีนา้ที่ตามกฎหมายในการรกัษาประโยชนผ์ูล้งทนุดว้ย 

• รำยช่ือผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม 
นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์
นาย เทอดทอง เทพมงักร 
นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต ้
นาย อดุม ธนรูตันพ์งศ ์
นางสาว ชตุิมา วงษศ์ราพนัธช์ยั 
นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ 

ที่อยู่ : บรษัิท พีวี ออดิท จ ากดั 100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

บรษัิทจดัการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผูส้อบบญัชีในภายหลงั โดยผูส้อบบญัชีดงักลา่วตอ้งเป็นบคุคลที่ไดร้บัความเห็นชอบ
ตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี  

สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผดิชอบ : ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีที่รบัรองทั่วไป 
 

ช่องทำงทีผู้่ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับกองทนุ 

• บริษัทจัดกำร 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์ชัน้ 17 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
Asset Plus Customer Care 0-2672-1111 www.assetfund.co.th 

• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื 

1. บรษัิท หลกัทรพัยไ์อรา่ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-684-8888 
2. บรษัิท แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั โทรศพัท ์02-648-3600 
3. บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั โทรศพัท ์1240 กด 8 
4. บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั โทรศพัท ์02-508-1567 
5. บรษัิท หลกัทรพัยเ์อเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2680-1234 
6. บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั โทรศพัท ์02-680-5000 
7. บรษัิท หลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2231-3777  
8. บรษัิทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-659-3390 

http://www.assetfund.co.th/
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9. บรษัิท หลกัทรพัยซ์ีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์02-841-9000 
10. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-626-7777 
11. บรษัิท หลกัทรพัยโ์นมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-638-5000 
12. บรษัิท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุฟินโนมีนา จ ากดั โทรศพัท ์02-026-5100 
13. บรษัิท หลกัทรพัยฟิ์นนัซา่ จ ากดั โทรศพัท ์0-2660-5000 
14. บรษัิท หลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2660-5429-30 
15. บรษัิท หลกัทรพัยโ์กลเบลก็ จ ากดั โทรศพัท ์02-672-5920   
16. ธนาคารออมสิน โทรศพัท ์0-2299-8000 
17. บรษัิท ฮั่วเซง่เฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากดั โทรศพัท ์02-225-0202 
18. บรษัิท หลกัทรพัยไ์อ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2658-5800 
19. ธนาคารกสิกรไทย โทรศพัท ์02-888-8811 
20. บรษัิท หลกัทรพัยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2658-8888 
21. บรษัิท หลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-829-6999 
22. บรษัิทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2305-9000 
23. บรษัิท หลกัทรพัยก์สิกรไทยจ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-696-0000 
24. บรษัิท หลกัทรพัยก์รุงศร ีจ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2659-7000  
25. บรษัิท หลกัทรพัยเ์คทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์02-648-1111 
26. บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั โทรศพัท ์02-695-5000   
27. บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-658-6300 
28. บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั โทรศพัท ์0-2660-6677 
29. บรษัิท หลกัทรพัยเ์มอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2660-6621 
30. บรษัิท หลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน ) โทรศพัท ์0-2635-1700 
31. บรษัิท หลกัทรพัยพ์าย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-205-7000 
32. บรษัิท หลกัทรพัย ์ไพน ์เวลท ์โซลชูั่น จ ากดั โทรศพัท ์0-2659-8735 
33. บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เรนเนสซานซ ์จ ากดั โทรศพัท ์02-550-6220  
34. บรษัิท หลกัทรพัยอ์ารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-088 9999 
35. บรษัิท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั โทรศพัท ์02-026-6222 
36. บรษัิท หลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั โทรศพัท ์02-022-1499  
37. บรษัิท หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั โทรศพัท ์02-949-1000 
38. บรษัิท หลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2217-8888 
39. บรษัิท หลกัทรพัยท์รีนีตี ้จ  ากดั โทรศพัท ์0-2343-9500 
40. บรษัิท หลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2659-8000 
41. บรษัิท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวลท ์รพีบับลิค จ ากดั โทรศพัท ์02-266 6697 
42. บรษัิท หลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์02-009-8888 
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กำรซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิต 

ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุได ้โดย
ติดต่อกบับริษัทประกนัชีวิตหรอืตวัแทนหรือนายหนา้ที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทัง้นี ้การซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนั
ชีวิตอาจมีขอ้ก าหนด และวิธีปฏิบตัิที่แตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทนุเพียงอย่างเดียว ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วย
ลงทนุจงึควรศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุก่อน  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตได ้โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อ
หน่วยลงทนุแลว้ ซึ่งบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทั่วไปทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 7 วนั โดยจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมีดงันี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโ้ดย
ถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

รายละเอียดเก่ียวกบัการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

(1) การซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต:  
ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนหรือ
นายหนา้ที่บรษัิทประกนัชีวิตก าหนด โดยช าระเป็นเงินสด แคชเชียรเ์ช็ค หรอืเช็คสว่นบคุคล ที่สามารถเรยีกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชี
เดียวกนักบัธนาคารที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนดหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจก าหนดมลูค่า
ขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วนัและเวลาท าการในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วิธีการในการสั่งซือ้ วิธีการช าระเงินเพิ่มเติมตามที่ระบไุว้
ในกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และ/หรอืเอกสารการขายที่ผูล้งทนุไดร้บัจากบรษัิทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้จะตอ้งอยู่ภายใต้
กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ก  าหนดไวใ้นโครงการโดยค าสั่ งซือ้หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจดัการไดร้บัเอกสาร
และไดร้บัช าระเงินครบถว้นจากบริษัทประกนัชีวิตแลว้ บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิตในกรณีของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุควบ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิต อาจปฏิเสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หากค าสั่งดงักลา่วอาจ
เขา้ข่ายลักษณะการท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการรา้ย หรือเขา้ข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณา
รบัประกนั รวมถึงพิจารณาแลว้เห็นว่าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 
หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษัิทจดัการหรือบรษัิทประกนัชีวิต  

(2) มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคืนหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า และ
จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า:  
เน่ืองจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมีขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกับกรมธรรม ์เช่น การเวนคืนกรมธรรม ์สดัส่วน
การเลือกลงทนุแต่ละกองทนุ การด าเนินการสบัเปลี่ยนกองทนุ ตลอดจนการหกัค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น ค่าการประกนัภยั 
เป็นตน้ ดงันั้น การสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตจึงมีขอ้ก าหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า และจ านวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิต
ควบหน่วยลงทนุสามารถศกึษาขอ้ก าหนดดงักลา่วได ้ตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

(3) การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต โดย
ผ่านบริษัทประกนัชีวิตไดต้ามจ านวนขัน้ต ่าและเง่ือนไขที่ระบใุนกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ซึ่งอาจแตกต่างจากจ านวนขัน้ต ่าที่ก  าหนดไว้
ส  าหรบัการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุเพียงอย่างเดียว 
บริษัทประกนัชีวิตอาจส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเป็นประจ าทกุเดือนเพื่อน าค่าขายคืนหน่วยลงทนุมาช าระค่าการประกนัภยั 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมการบรหิารกรมธรรม ์ตามอตัราที่ก าหนดในกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ซึ่งมลูค่าในการขายคืน
อาจต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าที่ก  าหนดในโครงการ โดยบริษัทประกนัชีวิตจะสรุปค่าใชจ้่ายดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุภายใต้
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กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใชจ้่ายล่าสุดไดท้างโทรศัพทห์รือ
ช่องทางอื่นที่บรษัิทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย 
บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดเง่ือนไขการขายคืนหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการน าส่งเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุ เพิ่มเติมที่ก  าหนดไวใ้นกรมกรรมป์ระกันชีวิตและ/หรือเอกสารประกอบการขาย ภายใตก้รอบระยะเวลาการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการก าหนดในหนังสือชีช้วน และค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจดัการไดร้บัเอกสารหลกัฐาน
จากบริษัทประกันชีวิตครบถว้นแลว้ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดโ้ดยใช้
แบบฟอรม์ของบรษัิทประกนัชีวิต ตามจ านวนขัน้ต ่าและเงื่อนไขที่ระบใุนกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
การช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
ในกรณีการขายคืนกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุซึง่เป็นบญัชีแบบไม่เปิดเผยรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) 
บริษัทจดัการจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุใหก้บับริษัทประกนัชีวิตภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้
นบัรวมวนัหยดุท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม 
และผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบตอ่การช าระราคา ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมยงัไม่สามารถ
ช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลาดงักล่าว เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามที่สมาคมก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ใหบ้ริษัทจดัการ
กองทุนรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่เสร็จสิน้การค านวณดังกล่าว  ทั้งนี ้เพื่อให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหนา้ที่ตอ้งช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัจากบริษัท
จดัการใหก้บัผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิใหน้บัรวม
วนัหยดุท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และ
ผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา  ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยงัไม่สามารถ
ช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลาดงักล่าว เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามที่สมาคมก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ใหบ้ริษัทจดัการ
กองทนุรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่เสรจ็สิน้การค านวณดงักล่าว โดยวิธีการช าระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุเป็นไปตามที่บรษัิทประกนัชีวิตก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

(4) การออกและสง่มอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ  
กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งซือ้หน่วยลงทนุหรือการขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ บริษัทประกนัชีวิต
จะเป็นผูอ้อกใบยืนยนัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุหรือการขายคืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน 30 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัที่
สั่งซือ้หน่วยลงทนุหรือการขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ
ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุโดยตรง  

(5) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจ านวนขั้นต ่า และเง่ือนไขที่ระบุไวใ้น
กรมธรรมป์ระกันชีวิต โดยส่งค าสั่งตามแบบฟอรม์ที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้
เท่านัน้โดยตอ้งเป็นการท ารายการผ่านบริษัทประกนัชีวิต  
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกนัชีวิตขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (กองทนุเปิดตน้ทาง) 
เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขที่ระบไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม ์โดยบรษัิทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้  าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทาง
ซึง่ไดห้กัคา่ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เพื่อน าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทาง  
ทัง้นี ้การด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม ์มี 3 รูปแบบสรุปไดด้งันี ้ 
(1) การสบัเปลี่ยนกองทนุ คือ การสบัเปลี่ยนจากกองทนุเปิดตน้ทางกองหนึ่งหรอืหลายกองทนุไปกองทนุเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือ
หลายกองทนุตามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นครัง้คราว  
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(2) การสบัเปลี่ยนกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี่ยนกองทนุเป็นประจ าตามค าสั่งที่ผูถื้อหน่วยลงทนุระบุใหม้ีการขายหน่วยลงทนุ
กองทนุเปิดตน้ทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทนุตามเง่ือนไขที่ผูถื้อหน่วยลงทนุแสดง
ความประสงค ์ 
(3) การปรบัสดัส่วนกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี่ยนกองทนุโดยอตัโนมตัิตามค าสั่งในแบบฟอรม์ที่บรษัิทประกนัชีวิตก าหนด ใหม้ี
สดัส่วนการลงทนุเป็นไปตามที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงค ์ 
ทัง้นี ้รูปแบบและเง่ือนไขในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุขา้งตน้ อาจเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบับรษัิทประกนัชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจง้ให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุและ/หรอืผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ
แลว้ บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกนัชีวิตเห็น
ว่าไม่เป็นประโยชนห์รือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถื้อหน่วยลงทนุหรือกรณีที่จ  านวนที่ขายคืนหน่วยลงทนุตน้ทางต ่ากว่าจ านวนขัน้
ต ่าที่บรษัิทประกนัชีวิตก าหนดในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหรือกรณีที่ยกเลิกตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  
บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกและจดัส่งหนงัสือยืนยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดผู้ถื้อหน่วยภายใน 30 วนัท าการนบั
แต่วันที่ไดด้  าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส าหรบักรณีการสบัเปลี่ยนอัตโนมัติและการปรบัสดัส่วนการลงทุนอัตโนมัติ บริษัท
ประกันชีวิตจะจดัส่งรายงานยืนยนัการรบัค าสั่งครัง้แรกหรือสรุปเป็นรายงานประจ าปี แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถ
สอบถามสถานการณล์งทนุไดต้ามช่องทางที่บรษัิทประกนัชีวิตก าหนด  

(6) สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ  
(1) ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไม่วา่กรณีใดทัง้สิน้  
(2) ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลกัประกนั  
(3) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนนี ้เน่ืองจาก
บริษัทประกันชีวิตจะท าหนา้ที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม และน าส่งค าสั่งซือ้และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของ
บริษัทประกนัชีวิตโดยไม่เปิดเผยช่ือที่แทจ้ริงของผูถื้อหน่วยลงทนุ (Omnibus account) เช่น การไดร้บัขอ้มลูกองทนุอาจล่าชา้กว่า
ไดร้บัจากบรษัิทจดัการโดยตรง เป็นตน้  

(7) การจดัส่งเอกสารใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ:  
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจ าปี หรือเอกสารอื่นใด บริษัทประกันชีวิตจะเป็น
ผูด้  าเนินการจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ หลงัจากที่ไดร้บัขอ้มลูหรอืเอกสารดงักลา่วจากบรษัิทจดัการ  
(2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผูถื้อหนว่ยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต บรษัิทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดงสถานะทาง
การเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินผ่านช่องทางที่บริษัทประกนัชีวิต
ก าหนด หรอืรอ้งขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบรษัิทประกนัชีวิตไดไ้ม่เกินเดือนละหนึ่งครัง้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
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ปัจจัยควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทนุรวม และแนวทำงกำรบรหิำรเพือ่ลดควำมเส่ียง 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรบัตวัขึน้ลง โดยไดร้บัผลกระทบจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ หรอืภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผนัผวนของคา่เงิน อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้  
แนวทางการบรหิารเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยง : บรษัิทจดัการจะกระจายการลงทนุ โดยวิเคราะหข์อ้มลูของตราสาร และสภาวะการลงทนุใน
ขณะนัน้ 

• ปัจจัยควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเมืองและเศรษฐกจิของประเทศทีก่องทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)  
เน่ืองจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรฐัอเมริกา ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ
พอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได ้ 
แนวทางการบริหารเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยง : บรษัิทจดัการจะบริหารความเสี่ยงนี ้โดยติดตามสถานการณท์างการเมืองและเศรษฐกิจอย่าง
ใกลช้ิด  

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงนิลงทนุกลับประเทศ (Repatriation Risk) 
เน่ืองจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศที่กองทุนเขา้ไป
ลงทุน ทั้งนี ้เน่ืองจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และ
เศรษฐกิจได ้
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกนัความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะด าเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี ้โดยติดตามสถานการณ์ทางการ
เมืองและเศรษฐกิจอย่างใกลช้ิด รวมถึงน าขอ้มลู Scoring ที่ไดจ้ากแบบจ าลองของทาง Bloomberg ส าหรบัแต่ละประเทศคู่คา้ที่บริษัท
จดัการมีสดัส่วนการลงทนุมาพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 

• ปัจจัยควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 
คือ การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงินดอลลารใ์นช่วงที่
เงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงบาทแข็ง กองทนุรวมจะไดร้บัเงินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วง
เงินบาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงบาทอ่อนก็อาจไดร้บัผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมดว้ยเช่นกนั ซึ่งจะท าใหผ้ลตอบแทนที่ไดร้บัมีความไม่
แน่นอนเน่ืองจากตอ้งแลกเปลี่ยนสกลุเงิน ดงันัน้ การป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส าคญัในการบริหารความ
เสี่ยงจากดงักลา่ว  
แนวทางการบรหิารเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยง : บรษัิทจดัการจะบรหิารความเสี่ยงดา้นนี ้โดยพิจารณาลงทนุในหรอืมีไวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
(Derivatives) ที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพืน้ฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวม ดงันัน้ ผูล้งทนุอาจมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซือ้หรือขายตราสารไม่ไดใ้นระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว้ เน่ืองจากโอกาสในการซือ้หรือขายตรา
สารมีจ ากดั  
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเพื่อความ
คล่องตวัในการบริหารกองทนุ 
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• ปัจจัยควำมเส่ียงของกำรลงทุนในตรำสำรทีมี่สัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงที่เป็นไปตามเกณฑ์หรือไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอา้งอิงกับสินค้าหรือตัวแปรเฉพาะเมื่อสินค้าหรือตัวแปรและ
โครงสรา้งของตราสารประเภทนี ้ไม่ขัดกับวัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของกองทุน อาทิ การเพิ่มความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนให้แก่กองทุนตราสารหนี้ (Currency Mismatch) หรือการสรา้งภาระผูกผันให้เกินกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
(Leverage) เช่น การเขา้เป็นคู่สญัญาออปชนัที่ผกูพนักองทนุในฐานะผูใ้หส้ญัญา (Option Writer) โดยไม่มีการลงทนุในสินคา้อา้งอิง
เพียงพอต่อการสง่มอบ เป็นตน้ เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงดา้นเครดิตของคูส่ญัญาและ/หรือในตราสาร  
แนวทางการบรหิารเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยง : บรษัิทจดัการจะเลือกลงทนุกบัคู่สญัญาที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่
สามารถลงทนุได ้(Investment grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้บัการยอมรบัจากส านกังาน ก.ล.ต. นอกจากนี ้ตรา
สารดงักล่าวโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือไดท้ าใหก้องทนุมีความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของตราสารได้ ดงันัน้ กองทนุจึงจะ
พิจารณาลงทนุในสดัส่วนที่เหมาะสมเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารและอายขุอง Structured Note ที่ไม่
ยาวมากนกัเพื่อป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว นอกจากนัน้แลว้ บางตราสารใหส้ิทธิแก่ผูอ้อกในการที่จะช าระหนีต้ามตราสารก่อนครบอายุ
ตราสาร ซึง่ในการช าระหนีต้ามตราสารก่อนครบอายตุราสารนัน้ อาจมีผลกระทบจากมลูค่าหลกัทรพัยท์ี่ลดลงหรือเพิ่มขึน้ได ้

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk) 
เน่ืองจากสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ อาจมีความผนัผวนมากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทนุลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ย่อม
ท าใหส้ินทรพัยส์ทุธิมีความผนัผวนมากกวา่การลงทนุในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Asset) 
กรณีที่กองทนุลงทนุในหลกัทรพัยด์งักล่าวเพื่อป้องกนัความเสี่ยง กองทนุจะผกูพนัตามเง่ือนไขที่ระบุในสญัญาป้องกนัความเสี่ยง ซึ่ง
ราคา ณ วนัใชส้ิทธิอาจมากกวา่ หรอืนอ้ยกวา่ราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้นี ้การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงนัน้ อาจไม่
สามารถปอ้งกนัความเสี่ยงไดท้ัง้หมด และกรณีที่ผูจ้ดัการกองทนุคาดการณผ์ิด กองทนุอาจเสียโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนที่มากขึน้ 

แนวทางการบรหิารเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยง : ผูจ้ดัการกองทนุจะวิเคราะหส์ถานการณอ์ยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหก้ารลงทนุในสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้เป็นไปในทิศทางที่ถกูตอ้ง เพื่อป้องกนัความเสี่ยงและเพื่อใหก้องทนุมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่มากขึน้ โดยจะลงทนุในสดัส่วนที่
เหมาะสมกบัหลกัทรพัยท์ี่ตอ้งการป้องกนัความเสี่ยง 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท อาจเป็นเหตุใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามที่
คาดหวงั 
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผูจ้ัดการกองทุนมีหนา้ที่วิเคราะหส์ถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทุน รวมทัง้
ธุรกิจและอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัของบรษัิทนัน้ๆ อย่างตอ่เน่ืองเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงดงักลา่ว 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูอ้อกตราสารหนีไ้ม่สามารถจ่ายคืนเงินตน้ และหรอืดอกเบีย้ไดต้ามที่ก าหนด 
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกนัความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุในตราสารที่ผูอ้อกตราสารมีความมั่นคง มีสถานะการเงิน
ที่ดี และจะไดม้ีการจดัท าการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผูอ้อกตราสาร รวมถึงอตัราส่วนดา้นสภาพคล่องทางการเงิน 
เพื่อประเมินความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอ  
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ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุนของกองทนุรวม 

ส่วนที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

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 ตามที่ระบใุนภาคผนวก 3 สว่นที่ 2 ขอ้ 1.1 หรอืขอ้ 2.1 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

4 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผูร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมีลกัษณะ
อย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
4.1 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรอืตราสารที่รฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20%  
(หรือไม่ เกิน 10% เมื่ อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูม้ีภาระผูกพนัมีภูมิล  าเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale) 

5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือศกุกู ที่ ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียน 
5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นับแต่วนัที่ลงทุน 
และไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ีภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าว
ตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี ้> 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน 
ตอ้งขึน้ทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

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

 

6 ทรพัยส์ินดงันี ้
6.1 ตราสารทนุที่จดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุ
ทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรา
สารทนุที่ผูอ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้ีการเพิกถอน
การเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  
6.2 ตราสารทนุที่ออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์
ส  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แตอ่ตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุที่อาจท าใหม้ีการเพิกถอนหุน้
ออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 
6.3 หุน้ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน  หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึน้ตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ไดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade1 
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลักทรพัย์
ต่างประเทศ 
6.4.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอยีดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุ 
และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดงักลา่วตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม ขอ้ 
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ 
ตอ้งขึน้ทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 
6.5 DW ที่ม ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6 ธุรกรรมดงันี ้ที่คูส่ญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade2 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วยดงักลา่วที่อยู่ระหว่างด าเนนิการแกไ้ข
เหตทุี่อาจท าใหม้ีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุที่ไม่ไดม้ีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสรา้ง
พืน้ฐานอสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางที่ส  านกังานก าหนด 
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ใน ระหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทุนทั่วไปของ SET 
หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity 
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุที่อาจท าใหม้ีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออก
จากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1.2 หรือขอ้ 2.2 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพื่อการ
จดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัย ์ส าหรบัผูล้งทุนทั่วไปของ SET 
หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุที่อาจท าใหม้ีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทนุที่มีลกัษณะกระจายการลงทนุใน
กิจการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางที่ส  านกังานก าหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

8 ทรพัยส์ินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
 1กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรอืผูม้ีภาระผกูพนัมีภมูิล  าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale ได ้
2 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศที่คูส่ญัญาในฐานะผูม้ภีาระผกูพนัมีภมูิล  าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale ได ้
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา แลว้แต่กรณี 

1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที ่2 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามกลุม่กิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรพัยส์ินของบรษัิททกุบรษัิทที่อยู่ในกลุม่กิจการเดียวกนัหรือการเขา้

เป็นคูส่ญัญาในธรุกรรมทางการเงินกบับรษัิทดงักลา่ว  
ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี ้แลว้แต่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน 
benchmark + 10%  

หมายเหต ุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที ่3 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตากฎหมายไทย  

(ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือ
คูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรอืสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที่ MF ไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บญัชี เวน้แตเ่ป็น MF ที่มีอายโุครงการ  
< 1 ปี ใหเ้ฉลี่ยตามรอบอายกุองทนุ 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ที่อายกุองทนุ 
คงเหลือ < 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ที่มี
อายโุครงการ > 1 ปี  

2 ทรพัยส์ินดงันี ้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่ MFไดด้  าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิ
เรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให ้MF สามารถ
ขายคืนผูอ้อกตราสารได ้
2.2 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี ้
(ขอ้นีไ้ม่ใชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ที่ลงทนุใน B/E 
P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบ
การลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อใหท้รพัยส์ินดังกล่าวมี

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
อายสุอดคลอ้งกบัอายกุองทนุ) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ่งไดแ้ก่ ทรพัยส์ินตามขอ้ 8 ของส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณ

ตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ตรา
สารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ SN ศกุกู หรอืตราสาร Basel III ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
5.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ของส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทนุที่
ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 
5.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากวา่ investment grade หรอืไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
 

6 derivatives ดงันี ้
6.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives  ที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงที่มอียู่ 
6.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพ่ือการลดความเสี่ยง (non-hedging) global exposure limit 

6.2.1 กรณี MF ไมม่ีการลงทนุแบบซบัซอ้น 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MFไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั product limit 
 
ส่วนที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที่ลงทนุ (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน 
1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนึ่ง ทกุ MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัตอ้งมีจ านวนหุน้ของบรษัิท

รวมกนั < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทนัน้  
2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ  

ตราสาร Basel III และศกุกู ของผูอ้อก
รายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทยหรอื
ตราสารหนีภ้าครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้นิทางการเงิน (financial liability)1 ของผูอ้อกตรา
สารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ ทัง้นี ้ใน
กรณีที่ผูอ้อกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหมก่่อนครบรอบระยะเวลาบญัชี
ถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจน ามลูค่าหนีส้ินทางการเงิน
ดงักลา่วมารวมกบัมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินลา่สดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลู
หนีส้ินทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีการเผยแพรเ่ป็นการทั่วไป และในกรณีที่
ผูอ้อกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีลา่สดุ2 ใหใ้ชอ้ตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ ในกรณีที่ผูอ้อกตราสาร
ไดม้ีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
2.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดบัต ่ากวา่ investment grade หรอืไม่มี credit rating ให ้บลจ. 
ลงทนุเพื่อกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของ
มลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกตราสาร
ไดม้ีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทนุ CIS 
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถว้นดงันีโ้ดยไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ที่ออกหน่วยนัน้ 
เวน้แตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้โดยไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังาน 
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง  

5 หน่วย property ของกองทนุใด 
กองทนุหนึง่ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ที่ออก
หน่วยนัน้ เวน้แตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุที่มลีกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

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

หมายเหต ุ : 1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผูอ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ัดท างบการเงินตาม
มาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตาม
กฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพบญัชี หรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรอื United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยการลงทนุ
ของกองทนุ และ/หรอืที่แกไ้ขเพิ่มเติม  

 
  



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิสรปัทีฟ ออพพอรท์นูิตีส้ ์   27 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่เดอืน เมษำยน ถงึ มีนำคม ย้อนหลัง 3 ปี 

 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทนุ) 

รำยกำรทีเ่รยีกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
1 เม.ย. ปี 62  

ถงึ  
31 มี.ค. ปี 63 

เรียกเกบ็จริง 
1 เม.ย. ปี 63  

ถงึ  
31 มี.ค. ปี 64 

เรียกเกบ็จริง 
1 เม.ย. ปี 64 

ถงึ  
31 มี.ค. ปี 65 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำก
กองทุนรวมทั้งหมด  

ไม่เกินร้อยละ 4.49 ตอ่ปี  
ของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวม 

   

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมดที่
ประมำณกำรได ้

    

1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ตอ่ปี  
ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ 

1.62 1.61 1.62 

2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกินรอ้ยละ 0.08 ตอ่ปี  
ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ 

0.03 0.03 0.03 

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ  ไม่เกินรอ้ยละ 1.00 ตอ่ปี 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ  

1.00 1.00 1.00 

4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1 ไม่เกินรอ้ยละ 1.41 ตอ่ปี  
ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ

รวม 
- - - 

▪ ค่าใชจ้่ายในการจดัท าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์  
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (IPO) 

ตามที่จ่ายจรงิ แต่ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 
ต่อปี ของจ านวนเงินทนุโครงการ 

- - - 

▪ ค่าใชจ้่ายในการจดัท าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 
ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

ตามที่จ่ายจรงิ แต่ไม่เกินรอ้ยละ  
0.50 ต่อปี  

0.01 0.05 - 

▪ ค่าประกาศ NAV ในหนงัสือพิมพ ์ ตามที่จ่ายจรงิ - 0.01 0.01 
▪ ค่าสอบบญัชี  ตามที่จ่ายจรงิ 0.01 0.01 0.01 

ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยทีป่ระมำณกำรไม่ได ้    
▪ ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ 0.07 0.14 0.12 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเกบ็จริงทัง้หมด2 - 2.74 2.85 2.79 

▪ ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามที่จ่ายจรงิ 0.16 0.33 0.31 
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จำกผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 

รำยกำรทีเ่รียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
1 เม.ย. ปี 62 

 ถงึ  
31 มี.ค. ปี 63 

เรียกเกบ็จริง 
1 เม.ย. ปี 63  

ถงึ  
31 มี.ค. ปี 64 

เรียกเกบ็จริง 
1 เม.ย. ปี 64  

ถงึ  
31 มี.ค. ปี 65 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 3 ไม่เกินรอ้ยละ 2.00 1.25 1.25 1.25 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ 3 ไม่เกินรอ้ยละ 2.00 1.25 1.25 1.25 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาทตอ่รายการ 50 บาทตอ่รายการ 

• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุหรอืเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทนุแทนฉบบัเดิมที่สญูหาย 

ฉบบัละ 50 บาท ยกเวน้ ไม่เรยีกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ อตัราที่ธนาคารพาณิชย์
ก าหนด 

อตัราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนด 

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ 
หรือค่าธรรมเนียมการหกัเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ 

อตัราที่ธนาคารพาณิชย์
ก าหนด 

อตัราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนด 

• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่ผูถื้อหน่วยลงทนุขอใหบ้รษัิทจดัการ 
หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่เกิน 75 บาทตอ่รายการ ยกเวน้ ไม่เรยีกเก็บ 

หมำยเหตุ 
1 เมื่อค านวณรวมกบัคา่ธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจรงิจากกองทนุรวมตามขอ้ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด 
2 ไม่รวมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์และคา่ธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันไดโ้ดยบริ ษัทจัดการ
จะแจง้รายละเอียดหลกัเกณฑใ์นการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าว โดยประกาศผ่านเว็บไซตบ์ริษัทจดัการและ/หรือเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่ าเพิ่มและภาษีอื่นใด
ในท านองเดียวกนั (ถา้มี)  

บริษัทจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ทุกวนัที่ มีการค านวณ
มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิโดยใชมู้ลค่าทรพัยส์ินทั้งหมด หักดว้ยมูลค่าหนีส้ินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  านวณ นัน้เป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม  

บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูตามที่ไดร้ะบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการ
จะประกาศใหท้ราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

ทัง้นี ้บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดไ้ม่เกินกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลา
ยอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัที่บรษัิทจดัการประสงคจ์ะขึน้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว โดยบรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั
ก่อนการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ดงักลา่วโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
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ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถอื 
AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเสี่ยงต ่าที่สดุ บรษัิทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูสดุ ความเปลี่ยนแปลง

ทางธรุกิจและเศรษฐกิจจะสง่ผลกระทบนอ้ยมาก 
AA มีความเสี่ยงต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทาง

ธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 
A มีความเสี่ยงในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูแต่อาจไดร้บัผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทาง

ธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 
BBB มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงินตน้ในเกณฑป์านกลาง ความผนัผวนที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

และเศรษฐกิจอาจมผีลใหค้วามสามารถในการช าระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 
T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บรษัิทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกที่ไดร้บัอนัดบัเครดิตในระดบั

ดงักลา่วที่มีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 
F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บรษัิทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกที่ไดร้บัอนัดบัเครดิตในระดบั

ดงักลา่วที่มีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 
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กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิสรปัทีฟ ออพพอรท์นูิตีส้ ์   36 

 
  



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิสรปัทีฟ ออพพอรท์นูิตีส้ ์   37 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุน 

รอบปีบัญชี สิน้สุดวันที ่31 มนีำคม 2565 
(NAV ณ 31 มีนำคม 2565 = 13.6852 บำท) 

 

ASP-DISRUPT 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  -15.02% -15.02% -17.32% -21.86% 10.73% - - 8.17% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * -5.85% -5.85% -0.76% 14.12% 15.47% - - 12.80% 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
(standard deviation) 

32.41% 32.41% 26.59% 22.66% 24.04% - - 23.03% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation)  *  

17.93% 17.93% 15.46% 12.98% 18.58% - - 17.05% 

Information Ratio -1.33 -1.33 -1.78 -2.26 -0.32 - - -0.32 

หมำยเหตุ : 

- วนัที่จดทะเบียนกองทนุ 2 เมษายน 2561 

- * ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสดัส่วน 100% โดยปรบัดว้ยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ 
วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

- 1 % ต่อปี 

- 2 % ต่อปี ยกเวน้กรณีที่กองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิ 

- การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี ้ไดจ้ัดขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  เรื่อง มาตรฐานการวดัและน าเสนอ
ผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 

- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์ิน หรอืคา่ใชจ้่ายต่างๆ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยนัถึงผลการด าเนินงาน
ในอนาคต 
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี 
(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 31 มีนำคม 2565 
 

-42.78% 
 
 
 
 

อำยุเฉล่ียของทรัพยสิ์นทีก่องทุนรวมลงทุน 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 31 มีนำคม 2565 
 

N/A 
 
 
 
 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทนุของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 
ณ สิน้รอบ 31 มีนำคม 2565 

 

105.77% 
 
 
 
 

ข้อมูลกำรถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 31 มีนำคม 2565 

 

N/A* 
 * ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ี่เว็บไซต ์www.assetfund.co.th 
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ค ำเตอืนเกี่ยวกบักำรลงทุนในหน่วยลงทุน 
 

• กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารการลงทนุ (efficient portfolio management (EPM) 
และอาจลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) กองทนุจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทนุรวมอื่น 
จงึเหมาะสมกบัผูล้งทนุที่ตอ้งการผลตอบแทนสงูและสามารถรบัความเสี่ยงไดส้งูกว่าผูล้งทนุทั่วไป ผูล้งทนุจงึควรลงทนุในกองทนุรวม
เมื่อมีความเขา้ใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ และผูล้งทนุควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านึงถึง
ประสบการณก์ารลงทนุ วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ และฐานะการเงินของผูล้งทนุเอง 

• ในกรณีที่มีแนวโนม้ว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทนุเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจดัการ
อาจใชด้ลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุที่ไดร้บัไวแ้ลว้หรอืหยดุรบัค าสั่งดงักลา่วได ้

• กองทนุรวมอาจ/จะมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หากผูถื้อ
หน่วยลงทนุดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเสี่ยงใหก้องทนุตอ้งเลิกกองทนุรวมได ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือ
หน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ www.assetfund.co.th 

• บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นเพื่อบรษัิทจดัการ เช่นเดียวกนักบัที่บรษัิทจดัการลงทนุ ในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินอื่นเพื่อกองทนุรวมตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานก าหนด โดยบรษัิทจดัการจะจดัใหม้ีระบบงานที่ปอ้งกนัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซตบ์ริษัท 
(www.assetfund.co.th) 

• ผูล้งทนุสามารถตรวจดขูอ้มลูที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวขอ้งไดท้ี่ส  านกังาน คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• บริษัทจดัการไม่สามารถรบัผลประโยชนต์อบแทนเพื่อประโยชนข์องผูป้ระกอบธุรกิจเองได ้เน่ืองจากเป็นขอ้หา้มตามกฎหมาย 
และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เวน้แต่เป็นการรบัผลประโยชนท์ี่ผูป้ระกอบธุรกิจ หรอืพนกังานของผูป้ระกอบธุรกิจไดร้บัตาม
เทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิ ที่ผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดไวภ้ายในบรษัิท ซึง่สามารถขอดแูนวทางนีไ้ดท้ี่บรษัิทจดัการ 

• บรษัิทจดัการอนญุาตใหพ้นกังานลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคม
บริษัทจดัการลงทนุก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ เพื่อที่บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและ
ดแูลการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

• การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานไดร้บัรองถึงความถกูตอ้ง
ของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

 
 
 
 
 

 
 

 
หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที ่25 เมษำยน 2565 

 

http://www.sec.or.th/
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ส่วนรับรองควำมถูกต้องครบถ้วน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดัไดส้อบทานขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนดว้ยความระมดัระวงั และ
รบัรองวา่ขอ้มลูถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด และไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 

โดย 
 

 (นายคมสนั  ผลานสุนธิ) 
 
 

 
 
 

 


