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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

 
ชื่อโครงกำร (ภำษำไทย) :  กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหนี ้เดลี่ พลสั 

ชื่อโครงกำร (ภำษำอังกฤษ) : Asset Plus Fixed Income Daily Plus Fund 

ประเภทของกองทุน : กองทนุรวมตราสารหนี ้

อำยุโครงกำร : ไม่ก าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัติจัดตัง้และจัดกำรกองทุนรวม : วนัท่ี 12 มกราคม 2560 

วันที่จดทะเบียนกองทุน : วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

• ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม 
กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดให้กองทนุลงทนุได้ 
กองทนุอาจจะพิจารณาลงทนุในตราสารแห่งหนีต้่างประเทศ และอาจเข้าท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยอาจมีการลงทุนใน
หรือมีไว้ซึง่ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)  
กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายท่ีจะท าการป้องกันความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เกือบทัง้หมดในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ 
กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนีท่ี้มีอันดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับ
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Non-investment grade) ตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) ได้ เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนีน้ัน้ได้รับจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) ในขณะที่กองทนุลงทนุเท่านัน้ 

 

• ดัชนีชีว้ัด/อ้ำงอิง (Benchmark) ของกองทุน 
ตัง้แต่วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป  
บริษัทจดัการด าเนินการเปลี่ยนดชันีชีว้ดั (Benchmark) เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขลกัษณะโครงการจาก “กองทนุรวมที่เสนอขาย 
ผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทนุสงู”  เป็น “กองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป” เป็นดงันี  ้
- อตัราผลตอบแทนของตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีได้รับการจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบั BBB (Corporate Bond Yield Curve BBB 

Rated) อายปุระมาณ 6 เดือน ท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (ThaiBMA) ท่ีสดัส่วน 60% 
- อตัราดอกเบีย้ระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) ส าหรับระยะเวลา 6 เดือน บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารท่ี
มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในช่ วงระยะเวลาท่ี
ค านวณผลตอบแทน ในสดัส่วน 20% 

- ดชันีพนัธบตัรท่ีมีอายคุงที่ (ZRR) อายปุระมาณ 3 เดือน ในสดัส่วน 20% 
ก่อนวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 กองทนุใช้ตวัชีว้ดั เป็นดงันี ้
- ดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีมีอายคุงที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบั BBB อาย ุ1 ปี บวก 100 basis points ในสดัส่วน 20% 
- อตัราดอกเบีย้ระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) ส าหรับระยะเวลา 6 เดือน บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตรา
สารท่ีมีการจัดอนัดบัเครดิตในระดบั BB อายุ 6 เดือน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาท่ี
ค านวณผลตอบแทน ในสดัส่วน 60% 

- ดชันีพนัธบตัรท่ีมีอายคุงที่ (ZRR) อายปุระมาณ 3 เดือน ในสดัส่วน 20% 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัดในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนท่ีก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวนัท่ีมีการเปลี่ยนตัวชีว้ดั 
ค าอธิบายเก่ียวกับตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทุนได้ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือ 
ประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลง
ตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จัดท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการ
จะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสินใจลงทนุได้ 
 

• กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตำมชนิดของหน่วยลงทุน 
ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

 

• ลักษณะที่ส ำคัญของกองทุนรวม 
กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป มีนโยบายท่ีจะลงทนุในตราสารแห่งหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝาก และ/หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดให้กองทนุลงทนุได้ และกองทนุอาจพิจารณา
ลงทนุในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและไม่เกินวงเงินท่ีได้รับจดัสรร 
 

• ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รับจำกเงินลงทุน 
ผู้ลงทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึน้เมื่อผู้ลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุ 

 

• จ ำนวนเงินทุนโครงกำรล่ำสุด 
45,000 ล้านบาท โดยสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มทนุได้ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

• รอบระยะเวลำบัญชี 
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี วนัท่ี 31 มกราคม ของทกุปี 
 

• ปัจจัยท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
- ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร 
- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร 
- การปรับนโยบายอตัราดอกเบีย้ของประเทศท่ีกองทุนลงทนุ 
 

• กำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ใน
กรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดงัต่อไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่ นอกเหนือ
การควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
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(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถูกต้องตัง้แต่หน่ึง
สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
(3) ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
1. เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัท าการนับแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนั
จากส านกังาน 
2. แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตลอดจนเปิดเผย
ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
3. แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 
4. ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
 

• กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่ งที่รับไว้แล้ว 
การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้
ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนประเภทสถาบัน และ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทนุส่วนบคุคล 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับค าสั่งซือ้และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วนัท าการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับค าสัง่ซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) และจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสัง่ซือ้และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสัง่ซือ้ดังกล่าวขดักับหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทนุ หรือ ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของ
บริษัทจดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

การหยุดรับค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุน 
เป็นไปตามประกาศ 

 

• กองทุนรวมก ำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุนในตรำสำรที่มีสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)  
กองทุนรวมอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงในอตัราส่วนไม่เกินกว่าท่ีประกาศก าหนด โดยรายละเอียดการค านวณ
มลูค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อการค านวณอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว จะพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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• ผลกระทบทำงลบที่มำกที่สุดจำกกำรลงทุนในตรำสำรที่มีสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ต่อเงินทุนของกองทุนรวม 
หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์จนอาจท าให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนใน
ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง อย่างไรก็ตาม การขาดทนุดงักล่าวจะไม่เกินร้อยละ 100 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลกระทบต่อราคาและมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าให้ทนัเหตกุารณ์โดยการค านวณอตัราส่วนในการลงทนุท่ีเหมาะสมกับภาวการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา 

 

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

• ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180  www.assetfund.co.th 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลสั จ ากดั แต่งตัง้ 

 

เคร่ืองมือบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องของกองทุนรวม 

 
กองทุนมีเคร่ืองมือบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของกองทุนรวม ดังนี ้

• ค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

อัตรำสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 
1. บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดย
จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือ
หน่วยงานท่ีมีอ านาจอื่น ทัง้นี ้การก าหนด ADLs Factor จะค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้หรือ
ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สิน ความผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน 
สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินท่ีลดลงจากภาวะปกติ ต้นทุนและค่าใช่จ่ายในการักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการท า
ธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจัยอื่นๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัท
จดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ  
3. การก าหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะ
ค านึงถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ และ/
หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ๆ 
4. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้ 
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ข้อสงวนสิทธิ 
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าข้อมลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องการการ
ใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้  
2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ 
ADLs และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ 
ADLs ในวันท าการนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใดๆ ท่ีได้ด าเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ี
เก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการ
นัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทุนท่ีช าระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ  
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ ท่ีท ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหน่ึงที่เกิน ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว้ รวมถึงบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาก าหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ีจะมีข้อก าหนดเพิ่มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายท่ีท ารายการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใน
ปริมาณมากตามแนวทางที่บริษทัจดัการจะก าหนดได้ 
4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึง่จะปรับเพิ่มไม่เกินอตัราสงูสดุท่ีระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและ/หรือในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือผ่านทางช่องทางอื่ นท่ีบริษัท
จดัการก าหนด  

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 
1. การเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้
2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน เทียบกับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยท่ีมลูค่าซือ้ขาย
หน่วยลงทุนสทุธิของกองทุน ค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) 
หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)  
ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
3. บริษัทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูล “มูลค่าการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทนุและสบัเปลี่ยนออก” ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
4. ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ ADLs นี ้ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะน ากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้ ถือหน่วยท่ียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้
กองทนุแต่อย่างใด 

• เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) :  
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุไม่เกิน : 7 วนัท าการ   

ในทกุรอบเวลา : 30 วนั 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 
1. บริษัทจัดการจะก าหนด Redemption Gate ขัน้ต ่า ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการ
ค านวณท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
2. บริษัทจัดการจะก าหนด Gate Period สงูสดุไม่เกิน 7 วนัท าการ ในทกุรอบเวลา 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณท่ีบริษัทจดัการ
ก าหนด 
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3. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดท่ี สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทนุ เทียบกบั มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทุน มีค่า
เกินกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยท่ี มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทนุ ค านวณจาก มลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน 
(subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัด้วย
มลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 
4. บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของ
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate  
5. บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่า
กว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานท่ีระบไุว้ในโครงการ 
6. ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนถดัไป รวม
กบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนท่ีเหลือได้ โดยจะต้อง
แจ้งความประสงค์ยกเลิกค าสัง่ส่วนท่ีเหลือทัง้หมดเท่านัน้ ภายในวนัและเวลาของการส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ 
7. บริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ วนัท า
การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 
8. บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า  
9. ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา Redemption Gate ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต ่ากว่า 
Redemption Gate ขัน้ต ่าท่ีระบใุนโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มหรือลด Gate Period ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้ไม่
เกินกว่าท่ีระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้  
3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption 
Gate ก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่สามารถช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได้ บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดท่ีค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีถกูยกเลิกค าสัง่โดยไม่ชกัช้า  
4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าข้อมลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 
1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้  
2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
บริษัทจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ มีความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน สภาพ
คล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทนุรวมจะไม่
สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทนุรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีก าหนดไว้ หรือ
สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ หรือปัจจัยอื่นๆ ท่ีนอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ี
สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ 
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• กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่ งที่รับไว้หรือจะหยุดรับค ำสั่ งซือ้หรือค ำสั่ งขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดกำรกองทุนรวมสำมำรถด ำเนินกำรได้สูงสุดไม่เกิน : 1 วนัท าการ 
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตอุื่นใดดงัต่อไปนี ้ซึง่ไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจาก
ปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้
(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
(1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(3) การกระท าท่ีเป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั 
2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเน่ืองมาจาก 
การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้ า
ซือ้ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า ซึง่ให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วนัท าการ 
3.อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสจุริต
และสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการ ซือ้ขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีก าหนดระยะเวลาการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง 
(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุเท่านัน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ด าเนินการตามข้อ 3 วรรคหน่ึง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่เน่ืองจากกองทุนรวมยงัคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ท่ีมี
คณุภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนัน้ 

ส าหรับการด าเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี ้หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน.9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ี
มิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
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สิทธิและข้อจ ำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

• เงื่อนไขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ำจถูกจ ำกัดสิทธิ ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำอัตรำท่ีประกำศ
ก ำหนด 
กรณีท่ีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับ
คะแนนเสียงของบุคคลนัน้ในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
เต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่ ทัง้นี ้สามารถตรวจสอบข้อมลูสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th  
 

• วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน 
วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ก) ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือส านักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ในกรณีท่ีผู้ รับโอนไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนและยื่นต่อ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุพร้อมค าขอโอนหน่วยลงทุน 
(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครัง้ ณ วนัท่ียื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ค) หลงัจากท่ีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่ง
มอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษีพร้อมหลกัฐานการรับค าขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลกัฐาน 
(ง) การโอนหน่วยลงทุน ดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยนัการโอนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค าขอ
โอนหน่วยลงทนุ 
(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจด าเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก 
ตามทีบ่ริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบใุนข้อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” 

ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ ท่ีมีหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐหรือผู้ ท่ีมีถิ่ น
ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
ซึ่งจัดให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอน
หน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนที เป็นบคุคลอเมริกนั (US person) ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์สงูสดุของการบริหารจดัการกองทุนการับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทนุให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
แต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทนุให้แก่บคุคลใดก็ได้ 
 

• กองทุนรวมนีม้ีกำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครัง้ท่ีมีการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ ถือหน่วย บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้
ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
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• ช่องทำงและวิธีกำรท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียง 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการท่ีบริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ท่ี
ส านกังานของบริษัทจดัการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 

• ช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนของผู้ลงทุน  
- ติดต่อบริษัทจดัการท่ี 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 
 

• นโยบำยกำรระงับข้อพิพำท โดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการมีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี
เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยของกองทนุสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตาม
กระบวนการอนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 

 

• กำรระบุภูมิล ำเนำในประเทศไทยเพ่ือกำรวำงทรัพย์ส ำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยท่ีไม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
การระบุภูมิล าเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณีท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงท่ีอยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวม
เป็นภมูิล าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 
 

• บริษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจำกบุคคลท่ีเป็นผู้ ให้บริกำร อันเน่ืองมำจำกกำรใช้บริกำรของบุคคล
ดังกล่ำวในกำรจัดกำรกองทุนได้แต่ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้ 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ  
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จาก
บคุคลดงักล่าว (churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระท าด้วยความเป็น
ธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 
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ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

 

• ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดกำร  
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   
Asset Plus Customer Care  02-672-1111  โทรสาร 02-672-1180  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. นายณัฐพล จนัทร์สิวานนท์ กรรมการ 
 

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

• จ ำนวนกองทุนรวมทัง้หมดภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2566 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 56 กองทุน 
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเท่ากับ 51,626,641,010.02 บาท 
 

• รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทุน  
1. นายณัฐพล  จนัทร์สิวานนท์ 
2. นายไมตรี โสตางกรู 
3. นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 
4. นางสาวทิพย์วดี อภิชยัสิริ 
5. นายกฤช โคมิน 
6. นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 
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• รำยชื่อผู้ จัดกำรกองทุน ประวัติกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม รวมทัง้
หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว 

ชื่อ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
หน้ำที่ 

ควำมรับผิดชอบ 
นายไมตรี โสตางกรู * - MBA., University of IIIinois at 

Urbana-Champaign, USA 
- MD, (2nd class honors), 

Chulalongkorn University, 
Thailand 

- CFA Charterholder 

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

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

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

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

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

- 1998 - 2004: Senior Treasury Sales, BNP Paribas 
- 1997 - 1998: Assistant Vice President – 

Treasury, Cathay Capital 

บริหารกองทนุ 

*ปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทุน และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
 

• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุนและผู้ ดูแลผลประโยชน์ 
รายช่ือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
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 หลกัทรัพย์เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2680-1234 
5. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด โทรศพัท์ 02-680-5000 
6. บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2231-3777  
7. บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด ์จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-659-3390 
8. บริษัท หลกัทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (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 หลกัทรัพย์ฟินันซ่า จ ากดั โทรศพัท์ 0-2660-5000 
13. บริษัท หลกัทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2660-5429-30 
14. บริษัท หลกัทรัพย์โกลเบล็ก จ ากดั โทรศพัท์ 02-672-5920   
15. ธนาคารออมสิน โทรศพัท์ 0-2299-8000 
16. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง 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 
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19. บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (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 ากัด โทรศพัท์ 0-2660-6677 
28. บริษัท หลกัทรัพย์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2660-6621 
29. บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน ) โทรศพัท์ 0-2635-1700 
30. บริษัท หลกัทรัพย์พาย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-205-7000 
31. บริษัท หลกัทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลชูั่น 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 ากัด โทรศพัท์ 02-949-1000 
38. บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2217-8888 
39. บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี ้จ ากดั โทรศพัท์ 0-2343-9500 
40. บริษัท หลกัทรัพย์ยูโอบี 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 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แต่งตัง้ 

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

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) โทรศพัท์ 02-470-3200 
นอกจากหน้าท่ีตามสญัญาแต่งตัง้แล้ว ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดแูลผลประโยชน์ ยงั
มีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทุนด้วย 
 

• รำยชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 
นาย เทอดทอง เทพมงักร 
นางสาว ชมภนูุช แซ่แต้ 
นาย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชัย 
นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกุล 
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ท่ีอยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด 46/8 ชัน้ 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตาม
ประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี  

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 

ข้อมูลอื่นๆ 

 

• รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป ไม่น้อยกว่า 100 บาท  

ทัง้นี ้สามารถขอรับข้อมลูโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ในระหว่างวนัและเวลาท าการ และ/หรือท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th 

ในกรณีท่ีไม่เคยมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบญัชีดงักล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน
และเอกสารท่ีก าหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน ตามท่ีบริษัทจัดการก าหนดในการเปิดบญัชีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง ดงันี ้

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 
1. กรณีบคุคลธรรมดา 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาบตัรประจ าตวัพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือส าเนาหนงัสือ
เดินทางซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง 
2. กรณีนิติบคุคล 
(1) ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ 
(2) ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั 
(3) ตวัอย่างลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเงื่อนไขการลงนาม 
(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 
ทัง้นี ้เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีก าหนดใน ใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุและใบค าขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมลู รวมทัง้เงื่อนไขอื่นๆ ท่ีบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะก าหนดต่อไป  

• กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก (หลัง IPO) 
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทุกวนัท าการ ท่ีเป็นวนัท าการปกติของบริษัทจัดการ ตัง้แต่เวลาเปิด
ท าการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึง่ค านวณตามหวัข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ
และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่ถกูต้อง” โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ครบถ้วน  

ผู้สั่งซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  หรือ
ช่องทางอื่นใดตามท่ีบริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้สามารถดูข้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมลูได้
ท่ีฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 
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ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระค่าสัง่ซือ้เป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลสั จ ากดั” ซึง่เป็นบญัชีกระแสรายวนัท่ีเปิด ดงันี ้ 
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บรูณะ   
2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาพระรามที่ 3  
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร  
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทย ุ
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอาคารสาทรซิตี ้ 
7. ธนาคารยโูอบี สาขาสาทร 2 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบญัชีดงักล่าว โดยจะติดประกาศไว้ท่ีท่ีท าการของบริษัทจัดการและผู้สนบัสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้ดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รับจากบญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน 

ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาท่ีก าหนดหรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาท่ีก าหนด ให้ถือเป็นการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ตามราคาขายหน่วยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไป 

ในการช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ี จัดตัง้โดยบริษัทจัดการเพื่อสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มมลูค่าจะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไม่ได้ 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนและได้ท ารายการขายหน่วยลงทนุแล้วเพื่อให้
บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซือ้จะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็น
กรณีพิเศษ 

สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุน ใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้ตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีท่ี
บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซือ้ในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
ชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มวิธีการให้บริการการซือ้ขายหน่วยลงทุนในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการ การซือ้หน่วยลงทนุแบบล่วงหน้า (Saving Plan) 
บริษัทจัดการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการการซือ้หน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอด้วยวิธีการหกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งผู้ ถือหน่วย
ลงทุนสามรถติดต่อขอใช้บริการได้ท่ีบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยกรอกแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอม
ให้หกับญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุน และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้า” โดยบริษัทจัดการจะท าการส่งข้อมลูการหกัเงินจากบญัชีเงิน
ฝากเพื่อเป็นการช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวน และงวดการสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุน และใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้า” ทัง้นี ้เงื่อนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ ตามท่ี
บริษัทจดัการก าหนด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซือ้หน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพบว่าเอกสารหรือข้อมลูท่ีได้รับจากผู้สัง่ซื อ้
ไม่ถกูต้องครบถ้วน หรือในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการหกับญัชีเงินฝากเป็นจ านวน 2 งวดติดต่อกนั 
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การจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซือ้โดยค านวณจากจ านวนเงินท่ีได้รับช าระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการขาย 
โดยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับจัดสรรจะค านวณตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยม
ต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีระบใุนใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้
ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 
ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ านวนหน่วยลงทนุท่ีได้รับอนมุตัิจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซือ้ก่อนได้ก่อน”  ตามค าสั่งซือ้ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีท่ีสั่งซือ้
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้ท่ีสัง่ซือ้พร้อมกันนัน้ตาม
สดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้สัง่ซือ้แต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือ
ต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบล่วงหน้า 

การคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนและจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้สั่งซือ้รวมกันเกินจ านวนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการจดทะเบียนกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน และหากมีการสัง่ซือ้พร้อมกัน และมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้ท่ีสัง่ซือ้พร้อมกันนัน้ตามสดัส่วนจ านวนหน่วย
ลงทุนท่ีผู้สัง่ซือ้แต่ละรายสั่งซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือ
ทัง้หมดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ 
ผู้สั่งซือ้ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีผู้สั่งซือ้ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วันท่ี
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

 

• วิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใด
ตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้สามารถดูข้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมลูได้ท่ีฝ่าย Asset Plus 
Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลาเร่ิมท าการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้ เมื่อสิน้วันท าการรับซื อ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาท่ีรับรองโดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

การสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนภายหลงัวนัเวลาท่ีก าหนด ของวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในวนัท าการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนถัดไปนัน้
เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

การสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าสั่งขายคื นหน่วยลงทุนจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ และได้ท ารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว 

 ผู้สั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสั่งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีท่ีบริษัทจัดการอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการตามข้อ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน" 
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อน่ึง ในกรณีท่ีบัญชีของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนัน้ไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

ทัง้นี ้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่า
ตัง้แต่ 10 ล้านบาทขึน้ไป 

การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืน โดยค านวณราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท่ีบริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ในกรณีท่ีผู้ สั่งขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะค านวณจ านวนเงินท่ีสั่งขายคืน โดยคูณจ านวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คืนนัน้ 
ในกรณีท่ีผู้สัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจัดการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนด้วย ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้ ณ วนั
ท าการรับซือ้คืนนัน้ ทัง้นี ้จ านวนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้จะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ทิง้ 
การขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สัง่ขายคืนมีจ านวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทุนเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน 
ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนตามการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เท่าท่ีบริษัทจัดการสามารถรับ
ซือ้คืนได้จากจ านวนเงินสดของกองทุน 
บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรับซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ 

การช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมยงัไม่สามารถช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลาดงักล่าว เน่ืองจากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการค านวณมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีเสร็จสิน้การค านวณดงักล่าว  
ในการช าระเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุน
ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
 

• วิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหนี ้เดลี่ พลสั กับกองทุนเปิดอื่นท่ีบริษัทจัดการ
ก าหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทุกวนัท าการ ท่ีเป็นวันท าการปกติของบริษัทจัดการ ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ ถึงเวลา 15.30 น. 
ตามเงื่อนไขการรับค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน  
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้สามารถดูข้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th 
หรือสอบถามข้อมลูได้ท่ีฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของอีกกองทุนหน่ึง 
(กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีท่ีกองทุนต้นทางใดมีการคิดค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การค านวณหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนจากกองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การค านวณโดยระบบ “เข้า ก่อน 
ออกก่อน (FIFO)” 
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ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(1) ในกรณีท่ีเป็นกองทนุต้นทาง ให้ใช้ราคารับซือ้คืนท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวน
เงินท่ีจะสบัเปลี่ยน 
(2) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนปลายทาง ให้ใช้ราคาขายท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วย
ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ 

วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(1) ในกรณีท่ีกองทุนนีเ้ป็นกองทุนต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ ระบเุป็นจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะสบัเปลี่ยน 
(2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางระบุจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะสบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ี
บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ 
(3) บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการตรวจสอบรายการทัง้หมดกับทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุ น และหากถูกต้องก็จะ
ด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางเท่ากับจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีค านวณได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในหวัข้อราคาขายและราคารับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันท าการนับตัง้แต่วันท่ี
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(5) บริษัทจัดการอาจไม่ด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการด าเนินการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(6) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ยื่นค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนค าสัง่ดังกล่าวได้เว้นแต่จะได้รับอนุมตัิจากบริษัทจัดการก่อน
เท่านัน้ 
(7) สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากท่ีได้มีการบนัทึกข้อมลูการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเท่านัน้ 
 

• กรณีใดที่บริษัทจัดกำร สงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน  
- บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
ผู้ ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท 
หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้  การ
จดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทนุท่ีเป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น  

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซือ้ตามค าสัง่จองซือ้หน่วยลงทุน  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการจองซือ้
ในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจดัการ หรือมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจเป็นความผิดมลูฐานหรือ ความผิดฐานฟอกเงิน
ตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
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ปัจจัยควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

 

• ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) 
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผนัผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตวัขึน้ลง  โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น  การเมือง เศรษฐกิจ ความผนัผวนของค่าเงิน  อตัราดอกเบีย้  เป็นต้น  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมลูของตราสาร และสภาวะการลงทุน
ในขณะนัน้ 
 

• ปัจจัยควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเพิ่มขึน้หรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหน่ึงเมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหน่ึง เน่ืองจากกองทุนอาจมีการ
ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีออกเป็นสกลุเงินต่างประเทศ ซึง่จะท าให้ผลตอบแทนท่ีได้รับมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากต้องแลกเปลี่ยนสกลุเงิน 

แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : บริษัทจดัการจะบริหารความเสี่ยงด้านนี ้โดยพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพืน้ฐานท่ีลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงเกือบทัง้หมดในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ จากการลงทุน (Hedging) และอาจท า
ให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในต่างประเทศน้อยลง 
 

• ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 
เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน กองทุน  จึง
อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : บริษัทจัดการจะด าเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี ้โดยติดตามสถานการณ์ทางการ
เมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงน าข้อมลู Scoring ท่ีได้จากแบบจ าลองของทาง Bloomberg ส าหรับแต่ละประเทศคู่ค้าท่ีบริษัทจัดการ
มีสดัส่วนการลงทนุมาพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 

 

• ปัจจัยควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมือง และเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)   
เนื่องจากกองทนุอาจจะมีการลงทนุในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงนี ้โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
อย่างใกล้ชิดและน ามาพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 

 

• ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business risk) 
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ี
คาดหวงั  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : ผู้จดัการกองทนุมีหน้าท่ีวิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทท่ีลงทนุ รวมทัง้
ธุรกิจและอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัของบริษัทนัน้ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว 
 

• ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit risk) 
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ได้ตามที่ก าหนด 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีผู้ออกตราสารมีความมัน่คง มีสถานะการเงินท่ีดี 
และจะได้มีการจัดท าการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้ออกตราสาร รวมถึงอตัราส่วนด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อประเมิน
ความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสารอย่างสม ่าเสมอ 
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• ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk) 
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีซือ้หรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามท่ีก าหนดไว้ เน่ืองจากโอกาสในการซือ้หรือขายตราสารมีจ ากัด  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีมีสภาพคล่องสงูถึงปานกลางเพื่อความคล่องตัว
ในการบริหารกองทนุ 
 

• ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk) 
เนื่องจากสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  อาจมีความผนัผวนมากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน  ดงันัน้ หากกองทนุลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าย่อม
ท าให้สินทรัพย์สทุธิมีความผนัผวนมากกว่าการลงทนุในหลกัทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying Asset) 
กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหลกัทรัพย์ดงักล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง  กองทุนจะผูกพนัตามเงื่อนไขท่ีระบุในสญัญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคา ณ 
วนัใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้นี ้การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนัน้ อาจไม่สามารถ
ป้องกนัความเสี่ยงได้ทัง้หมด และกรณีท่ีผู้จดัการกองทนุคาดการณ์ผิด กองทนุอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึน้ 

แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง :  ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อให้กองทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึน้ โดยจะลงทุนในสดัส่วนท่ี
เหมาะสมกบัหลกัทรัพย์ท่ีต้องการป้องกนัความเสี่ยง 
 

• ปัจจัยควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรท่ีมีลักษณะของสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structure Note) 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงท่ีเป็นไปตามเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้างอิงกับสินค้าหรือตวัแปรเฉพาะเมื่อสินค้าหรือตวัแปรและโครงสร้าง
ของตราสารประเภทนี ้ไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน อาทิ การเพิ่มความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่
กองทุนตราสารหนี ้(Currency Mismatch) หรือการสร้างภาระผูกผนัให้เกินกว่ามูลค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทุน (Leverage) เช่น การเข้าเป็น
คู่สญัญาออปชันท่ีผูกพนักองทุนในฐานะผู้ให้สญัญา (Option Writer) โดยไม่มีการลงทุนในสินค้าอ้างอิงเพียงพอต่อการส่งมอบ เป็นต้น เพื่อ
ป้องกนัความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สญัญาและ/หรือ ในตราสาร  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : บริษัทจัดการจะเลือกลงทนุกับคู่สญัญาท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดบั
ท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) จากสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือท่ีได้รับการยอมรับจากส านักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี ้ตราสารดงักล่าว
โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ท าให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารได้ ดงันัน้ กองทุนจึงจะพิจารณาลงทุนใน
สัดส่วนท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร และอายุของ Structured Note ท่ีไม่ยาวมากนักเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนัน้แล้ว บางตราสารให้สิทธิแก่ผู้ออกในการท่ีจะช าระหนีต้ามตราสารก่อนครบอายุตราสาร ซึ่งในการช าระหนี ้
ตามตราสารก่อนครบอายตุราสารนัน้ อาจมีผลกระทบจากมลูค่าหลกัทรัพย์ท่ีลดลงหรือเพิ่มขึน้ได้  
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ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม 

 
ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

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

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่างใด

อย่างหน่ึงดงันี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพนัมีภูมิล าเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช้ credit rating 
แบบnational scale) 

5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือ SN ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน ท่ีไม่ได้มี
ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย 
5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใด 
จะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารที่ลงทุนใน 
benchmark + 5% 

6 ทรัพย์สินดงันี ้
6.1 ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.1.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน หรือ SN ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศหรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 
หรือเป็นตราสาร Basel III 
6.1.2 มี credit rating1 อยู่ในระดบั investment grade  
6.1.3 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารที่ลงทุนใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทุน ท่ีไม่ได้มี
ลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคลดงันี ้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 
ข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.2 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคู่สญัญามี credit rating2 อยู่ในระดบั investment grade 
6.2.1 reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
หมายเหต ุ:  
1 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูล าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้  
2 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศที่คู่สญัญาในฐานะผู้ มีภาระผกูพนัมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้  
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนั
หรือการเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แล้วแต่ อตัราใดจะสงูกว่า  
(1) 25% หรือ  
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุ ใน benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit) 

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

(ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือ
คู่สญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ี MF ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 
 
 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี 
เว้นแต่เป็น MF ท่ีมีอายโุครงการ < 1 ปี ให้
เฉลี่ยตามรอบอายกุองทุน 
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ท่ีอายกุองทนุ
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ีมี 
อายโุครงการ ≥ 1 ปี  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
2 ทรัพย์สินดงันี ้

2 .1 B /E หรือ P /N ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MFได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้  MF สามารถ 
ขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกบั TBMA และ มีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม่) 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้

 )ข้อนีไ้ม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน  buy & hold ท่ีลงทุนใน B /E 
P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการ
ลงทนุของ MF หรือมีการลงทนุใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดงักล่าวมีอายสุอดคล้อง
กบัอายกุองทนุ 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผู้

ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนี ้
กึ่งทนุ ศกุูก หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ี
ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
5.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating  

รวมกนัไม่เกิน 15% 
 

6 derivatives 
hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

7 7.1 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือ 
7.2 ตราสาร Basel III  
7.3 Derivatives หรือ SN ท่ีมี Underlying เป็นตราสารตามข้อ 7.1 – 7.2 

ทกุประเภทรวมกันไม่เกิน 20% 

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกบั product limit 
 

ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสาร 

Basel III ของผู้ออกรายใดรายหน่ึง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทย หรือ 
ตราสารหนีภ้าครัฐต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตราสาร
รายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด ทัง้นี ้ในกรณีท่ี 
ผู้ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและ 
ยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ. อาจน ามลูค่าหนีส้ินทางการเงินดงักล่าวมารวม
กบัมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้ินทางการเงิน
นัน้จะต้องเป็นข้อมลูที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มี
หนีส้ินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ2 ให้ใช้
อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออก
รายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต่ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทนุ
เพื่อกองทนุภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่า
การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการ
ยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ (อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง  - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทนุ CIS ต่างประเทศ  
ท่ีออกหน่วยนัน้  
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันีโ้ดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

หมายเหต ุ:  
1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชทีี่ผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดย
เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

 
ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
ของรอบปีบัญชีตัง้แต่เดือน กุมภำพันธ์ ถึง มกรำคม ย้อนหลัง 3 ปี 

 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม 

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเก็บจริง 
1 ก.พ. ปี 63  

ถึง  
31 ม.ค. ปี 64 

เรียกเก็บจริง 
1 ก.พ. ปี 64  

ถึง  
31 ม.ค. ปี 65 

เรียกเก็บจริง 
1 ก.พ. ปี 65  

ถึง  
31 ม.ค. ปี 66 

(ร้อยละต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำก
กองทุนรวมทัง้หมด 

ไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี 
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย  

   

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมดที่ประมำณกำรได้    

1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกินร้อยละ 0.8025 ต่อปี                 
ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด 

0.41 0.38 0.26 

2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี           
ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด 

0.03 0.03 0.03 

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี 
ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด 

0.38 0.4280 0.39 

4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1 
 

ไม่เกินร้อยละ 0.5671ต่อปี 
ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด 

   

▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 
และส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก  

ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 
0.50 ต่อปี ของจ านวนเงินทนุโครงการ - - - 

▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 
และส่งเสริมการขาย ภายหลงัการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ  
0.50 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ

ของกองทุน 

0.01 - - 

▪ ค่าประกาศ NAV ในหนงัสือพิมพ์  ตามที่จ่ายจริง - - - 

▪ ค่าสอบบญัชี  ตามที่จ่ายจริง - - - 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรไม่ได้    

▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง 0.01 - - 
รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 2 0.84 0.84 0.68 
▪ ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง 0.09 0.09 0.05 
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ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกผู้สั่ งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเก็บจริง 
1 ก.พ. ปี 63 

ถึง  
31 ม.ค. ปี 64 

เรียกเก็บจริง 
1 ก.พ. ปี 64  

ถึง  
31 ม.ค. ปี 65 

เรียกเก็บจริง 
1 ก.พ. ปี 65 

ถึง  
31 ม.ค. ปี 66 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาทต่อรายการ 50.00 บาท ต่อรายการ  

• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสาร 
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแทนฉบบัเดิมที่สญูหาย 

ฉบบัละ 50 บาท ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทุน อตัราท่ีธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
ค่าธรรมเนียมการหกัเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทุน 

อตัราท่ีธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการ หรือ
นายทะเบียนด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

หมำยเหตุ 
1 เมื่อค านวณรวมกบัค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด 
2 ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี)  

บริษัทจัดการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวนัท่ีมีการ
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีค านวณ นัน้เป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม  

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูตามท่ีได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการ
จะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน
รอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการประสงค์จะขึน้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ดงักล่าวโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 
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หมำยเหตุ : บริษัทจดัการได้ค านวณมลูค่าหลกัทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการค านวณตามหลกัเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC) 
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ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ 
AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเสี่ยงต ่าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสุด ความเปลี่ยนแปลง

ทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก 
AA มีความเสี่ยงต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทาง

ธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 
A มีความเสี่ยงในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูแต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทาง

ธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 
BBB มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผนัผวนที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

และเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการช าระหนีล้ดลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 
T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคนืเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกที่ได้รับอนัดบัเครดิตในระดบั

ดงักล่าวที่มีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 
F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคนืเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกที่ได้รับอนัดบัเครดิตในระดบั

ดงักล่าวที่มีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทนุ 

รอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 มกรำคม 2566 
(NAV ณ 31 มกรำคม 2566 = 10.8505 บำท) 

 

ASP-DPLUS ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน 

(ตำมเวลำ) 
6 เดือน 

(ตำมเวลำ) 
1 ปี 1 
(ต่อปี) 

3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี 1 
(ต่อปี) 

10 ปี 1 
(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทุน 2 

ผลตอบแทนของกองทุนรวม  0.07% 0.24% 0.40% 0.69% 0.85% 1.21% - 1.37% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * 0.27% 0.85% 1.66% 2.80% 2.42% 2.88% - 2.88% 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
(standard deviation) 

0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 0.08% - 0.09% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation)  *  

0.15% 0.14% 0.15% 0.13% 0.34% 0.28% - 0.26% 

Information Ratio -20.41 -21.38 -21.07 -19.18 -4.75 -6.30 - -5.99 

หมำยเหตุ : 

- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 2 กมุภาพนัธ์ 2560 
- * ตัง้แต่วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เร่ิมค านวนโดยใช้ดชันีชีว้ดั 

1. อตัราผลตอบแทนของตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีได้รับการจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบั BBB (Corporate Bond Yield Curve BBB Rated) 
อายปุระมาณ 6 เดือน ท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (ThaiBMA) ท่ีสดัส่วน 60% 
2. อตัราดอกเบีย้ระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) ส าหรับระยะเวลา 6 เดือน บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารท่ีมีการ
จัดอันดับเครดิตในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาท่ีค านวณผลตอบแทน ใน
สดัส่วน 20% 
3. ดชันีพนัธบตัรท่ีมีอายคุงที่ (ZRR) อายปุระมาณ 3 เดือน ในสดัส่วน 20% 
ส าหรับระยะเวลาก่อนวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 ค านวณโดยใช้ดชันีชีว้ดั 
1. ดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีมีอายคุงที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบั BBB อาย ุ1 ปี บวก 100 basis points ในสดัส่วน 20% 
2. อตัราดอกเบีย้ระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) ส าหรับระยะเวลา 6 เดือน บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารท่ีมีการจัด
อันดับเครดิตในระดับ BB อายุ 6 เดือน ปรับด้วยต้นทุน การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาท่ีค านวณผลตอบแทน 
ในสดัส่วน 60% 
3. ดชันีพนัธบตัรท่ีมีอายคุงที่ (ZRR) อายปุระมาณ 3 เดือน ในสดัส่วน 20% 

- 1 % ต่อปี 
- 2 %ต่อปี ยกเว้นกรณีท่ีกองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 
- การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้จัดขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  เร่ือง มาตรฐานการวัดและน าเสนอผล
การด าเนินงานของกองทนุรวม 

- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ 
- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ผลขำดทุนสงูสุดในช่วงเวลำ 5 ปี 
(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 31 มกรำคม 2566 
 

0.00% 
 
 
 
 

อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สนิที่กองทุนรวมลงทนุ 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 31 มกรำคม 2566 
 

0.19 
 
 
 
 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทนุของกองทนุรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 31 มกรำคม 2566 
 

0.87 
 
 
 
 

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 31 มกรำคม 2566 

 

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

• กองทนุอาจลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทนุรวมอื่น จึงเหมาะสม
กบัผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและสามารถรับความเสี่ยงได้สงูกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป ผู้ลงทนุจึงควรลงทนุในกองทนุรวมเมื่อมีความเข้าใจ
ในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน 
วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 

• ในกรณีท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจัดการอาจใช้
ดลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิกค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับค าสั่งดงักล่าวได้ 

• กองทุนนีอ้าจ/จะมีการกระจุกตวัของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดังนัน้ หากผู้ ถือหน่วย
ลงทุนดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุน
เกิน 1 ใน 3 ได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงาน คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็น
เร่ืองท่ีไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ประกอบธุรกิจ หรือพนกังานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตามเทศกาลที่เป็น
ประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิ ท่ีผู้ประกอบธุรกิจก าหนดไว้ภายในบริษัท ซึง่สามารถขอดแูนวทางนีไ้ด้ท่ีบริษัทจดัการ 

• บริษัทจัดการอนญุาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจัดการจะสามารถก ากับและดูแลการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

• การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านกังานได้รับรองถึงความถูกต้องของ
ข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
เพื่อกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์บริษัท www.assetfund.co.th 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2566 


