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กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี ้
Asset Plus Europe Property Fund  

(ASP-EUPROP) 
“กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Real estate  
จงึมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทนุอาจสญูเสียเงินลงทนุจ านวนมาก” 
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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

 
ชื่อโครงกำร (ภำษำไทย) :  กองทนุเปิดแอสเซทพลสัยโุรปพร็อพเพอร์ตี ้

ชื่อโครงกำร (ภำษำอังกฤษ) : Asset Plus Europe Property Fund 

ประเภทของกองทุน : - กองทนุรวมตราสารทนุ  
  - กองทนุรวมฟีดเดอร์ฟันด์ (Feeder Fund) กองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม (Sector Fund) 

อสงัหาริมทรัพย์  

อำยุโครงกำร : ไม่ก าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตจิัดตัง้และจัดกำรกองทุนรวม : วนัที่ 29 ธนัวาคม 2557 

วันที่จดทะเบียนกองทุน : วนัที่ 11 สิงหาคม 2558 
 

• ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม 
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities (กองทนุหลกั) โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ทัง้นี ้กองทนุหลกับริหารและจดัการโดย AXA Investment Management Paris 
สกุลเงินยูโร โดยเป็นกองทุน SICAV ที่จัดตัง้ตามเกณฑ์ UCITS และจดทะเบียนที่ประเทศลกัเซมเบิร์กและเป็นกองทุนที่มีหน่วยงาน
ก ากับดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO) และประเทศที่มีตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ World Federations of Exchange (WFE) บริษัทจดัการจะ
พิจารณาเลือกลงทุนใน Class I Capitalization สกุลเงินยูโร(Euro) โดยบริษัทจัดการจะส่งค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั 
เป็นสกลุเงินยโูร  

กองทนุหลกัมีจดุประสงค์การลงทนุในหลกัทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ซึง่รวมถึงหุ้นและ REITS ที่ออกโดยบริษัทที่มีธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 
ท่ีจดทะเบียนหรือมีธุรกิจในภมูิภาคยโุรป ไม่ต ่ากว่า 2 ใน 3 ของทรัพย์สินกองทนุ โดยจะลงทนุในหลกัทรัพย์จดทะเบียนในกลุม่อสงัหาริมทรัพย์
ซึ่งมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของสหภาพยโุรป โดยอาจจะมีการลงทนุบางส่วนในตลาดนอกสหภาพยโุรป กองทุน
สามารถท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากการลงทนุตามที่ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ก าหนด 
ทัง้นี ้กองทุนหลกัจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน โดยจะมี
ภาระผกูพนัจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าไม่เกิน 100% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ดงันัน้ กองทนุหลกัจึงมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทนุรวมอื่น  

เน่ืองจากกองทนุมีนโยบายเน้นลงทนุในต่างประเทศ จงึอาจจะได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนบริษัทจดัการจึงมี
นโยบายที่จะปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทัง้หมดในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุใน
ต่างประเทศ 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือ
สญัญาหรือระยะเวลาการฝากเงินแล้วแต่กรณี ต ่ากว่า 1 ปี เพื่อส ารองไว้ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุนรอการลงทุน 
หรือเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน ตลอดจนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
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• ดัชนีชีว้ัด/อ้ำงองิ (Benchmark) ของกองทนุ 
ดชันี FTSE EPRA/Nareit Developed Europe Capped 10% Index Total Return ในสดัส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยง
อตัราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกบัคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่อยู่ภายใต้กรอบนโยบาย
การลงทนุที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยนตวัชีว้ดั ค าอธิบาย
เก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักลา่วผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการ
เปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไปโดยบริษัท
บริษัทจดัการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการภายในเวลาที่ผู้ลงทนุ
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสินใจลงทนุได้ 
 

• กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตำมชนิดของหน่วยลงทนุ 
ไม่มีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ 
 

• ลักษณะที่ส ำคญัของกองทุนรวม 
กองทุนนีเ้ป็นกองทุนส าหรับผู้ลงทุนทั่วไป โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ 
กองทนุ AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities (กองทนุหลกั) 
ข้อมลูของกองทนุหลกั 
ช่ือกองทนุ AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities 
ประเภทกองทนุ เป็นกองทนุ UCITS ซึง่จดทะเบียนในประเทศ Luxembourg 
Class Class I Capitalization (ไม่จ่ายเงินปันผล) 
ISIN Code LU0227125514 
วนัทีจ่ดัตัง้กองทนุ (Inception) 1 มกราคม 1999 
สกลุเงิน   Euro 
วตัถปุระสงค์และนโยบาย
การลงทนุ 

กองทนุมุ่งหวงัการเติบโตของเงินทนุในระยะยาว ซึ่งเหมาะกับนักลงทนุทัว่ไปที่มุ่งหวงัการเจริญเติบโต
ของเงินทุนระยะยาวในสกุลเงินยูโร จากการบริหารพอร์ตการลงทุนแบบ Active ในหุ้นจดทะเบียน
ทรัพย์สินที่อ้างอิงกบัหุ้น และตราสารอนพุนัธ์อ้างอิงกบัหลกัทรัพย์ดงักลา่ว  
กองทนุจะเน้นลงทนุในหลกัทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ซึง่รวมถึงหุ้นและ REITS ท่ีออกโดยบริษัทที่มีธุรกิจ
เก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือมีธุรกิจในภูมิภาคยุโรป ไม่ต ่ากว่า 2 ใน 3 ของทรัพย์สิน
กองทนุ โดยจะลงทนุในหลกัทรัพย์จดทะเบียนในกลุม่อสงัหาริมทรัพย์ ซึง่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์
ท่ีเป็นสมาชิกของสหภาพยโุรป โดยอาจจะมีการลงทนุบางสว่นในตลาดนอกสหภาพยโุรป 
กองทนุอาจลงทนุใน ตราสารอนพุนัธ์ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการลงทนุ (Efficient Portfolio 
Management) เพื่อให้มีสถานะการลงทนุในกลุ่มหลกัทรัพย์ดงักล่าว โดยกองทนุจะมีสถานะการลงทนุ
ในทรัพย์สินดงักลา่วไม่เกิน 100% ของ NAV 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) ตวัชีว้ดัของการลงทนุในกองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบั FTSE EPRA NAREIT Developed Europe 
Capped 10% Total Return Net Index 

มลูค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้ ครัง้แรก EUR 5,000,000 ครัง้ถดัไป EUR 1,000,000 
บริษัทจดัการ AXA Funds Management SA (Luxembourg) 
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ผู้จดัการกองทนุ  
(Financial Delegation) 

AXA Investment Management Paris 

Administrator 
State Street Bank Luxembourg SA 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
Ongoing charges  
(% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ) 

0.72% ต่อปี 

Information สามารถดขู้อมลูหนงัสือชีช้วนฯ และข้อมลูเพิ่มเติมของกองทนุหลกัได้ที่เวบ็ไซต์ : 
http://www.axainternational.com 

หมายเหต ุ
1. กองทนุ AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities แบ่งหน่วยลงทนุเป็น Class ต่างๆ โดยแต่ละ Class จะมีโครงสร้าง
อัตราค่าธรรมเนียม มูลค่าการลงทุนขัน้ต ่า นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และประเภทผู้ลงทุนเป็นต้น บริษัท
จดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทนุ (Class) โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั 
โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการและถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

2. กรณีที่กองทนุหลกัมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลู หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการซึ่งไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทนุ หรือลกัษณะส าคญั
ของกองทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูในรายละเอียดโครงการและ/หรือหนงัสือชีช้วนให้สอดคล้องกบัการ
เปลี่ยนแปลงของกองทุนหลกั โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดย
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการโดยพลนั 

ปัจจยัความเสี่ยงท่ีส าคญัของกองทนุหลกั 
- กองทนุหลกัเน้นลงทนุในธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนหรือมีธุรกิจในภมูิภาคยโุรป ไม่ต ่ากว่า 2 ใน 3 ของทรัพย์สินกองทนุ 
จึงมีแนวโน้มผนัผวนจากปัจจยัทางการเมือง การเติบโตและนโยบายทางเศรษฐกิจ และความผนัผวนจากอตัราแลกเปลี่ยนในระดบั
กองทนุหลกั 

- กองทุนหลกัมีแนวทางการบริหารกองทุนด้วยกลยุทธ์เลือกหุ้นและ REITS รายตวั อาจมีการลงทุนในหลกัทรัพย์ของบริษัทขนาดเล็ก
สง่ผลต่อสภาพคล่องของกองทนุได้ และเน่ืองจากการลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ท าให้การเคลื่อนไหวของราคาของกองทนุแม่อาจมี
การเคลื่อนไหวที่แตกต่างจากการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นยโุรปโดยรวม 

- กองทนุหลกัเน้นลงทนุในภมูิภาคยโุรป จงึท าให้การกระจายความเสี่ยงอยู่ในวงจ ากดั 
 

สดัส่วนการลงทนุของกองทนุหลกั 

 
 



 
กองทนุเปิดแอสเซทพลสัยโุรปพร็อพเพอร์ตี ้                      4 
 

 
 

 
 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงัของกองทนุหลกั 
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- แหลง่ที่มาของข้อมลู : Fact Sheet ของ AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR ณ วนัที ่29 กรกฎาคม 2565 
- สามารถดขู้อมลูปัจจบุนัได้ที่ : https://funds.axa-im.lu/fund-centre/-/funds-center/axa-wf-framlington-europe-real-estate-

securities-i-eur-acc-17139#/literature 
- ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 
• ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจำกเงนิลงทนุ 
ผู้ลงทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล และก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้เมื่อผู้ลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุ 

 

• จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรล่ำสุด 
1,500 ล้านบาท โดยสงวนสิทธิที่จะเพิ่มทนุได้ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

• รอบระยะเวลำบัญชี 
วนัที่สิน้สดุรอบปีบญัชี : วนัที ่31 กรกฎาคม ของทกุปี 

 

• ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 
- การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่กองทนุหลกัลงทนุ 
- การเปลี่ยนแปลงของมลูค่า NAV ของกองทนุหลกั 

 

• กำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
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(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่
หนึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง 
(3) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการกองทนุรวมพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง 
การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
(1) เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผนัจากส านกังาน 
(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานที่แสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อส านักงานโดยพลัน ทัง้นี ้บริษัทจัดการ
กองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 
(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ
กองทนุรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่สง่ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
 

• กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังที่รับไว้แล้ว 
การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามสัง่ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทน. 11/2564 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบนั และ
กองทนุสว่นบคุคล 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับค าสั่งซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันท าการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับค าสั่งซือ้และ/หรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสัง่ซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสัง่ซือ้ดังกล่าวขดักับหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทนุ หรือ ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อช่ือเสียง
ของบริษัทจดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

การหยดุรับค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
เป็นไปตามประกาศ 
 

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

เคร่ืองมือบริหำรควำมเส่ียงสภำพคล่องของกองทุนรวม 

 
กองทุนมเีคร่ืองมือบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของกองทนุรวม ดงันี ้

1. ค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุที่สะท้อนต้นทุนในกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies - ADLs)  
อตัราสงูสดุไมเ่กินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

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

อยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ และ/
หรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น ทัง้นี ้การก าหนด ADLs Factor จะค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการ
ซือ้หรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สิน ความผนัผวนในตลาดซือ้ขาย
ทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากภาวะปกติ ต้นทุนและค่าใช่จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจยัอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและ
คาดการณ์ของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและ
หรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ  

(3) การก าหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะ
ค านึงถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกบัสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทนุ สภาพ
คล่องของทรัพย์สินที่กองทนุถือครอง หรือปัจจยัอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการที่มีผลกระทบต่อ
สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ
สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ 
ขณะนัน้ๆ 

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

ข้อสงวนสิทธิ 
(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ

ใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้  
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือ 

ADLs และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ 
ADLs ในวันท าการนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใดๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท า
การนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุที่ช าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ  
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(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ท ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว้ รวมถึง
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อก าหนดเพิ่มเติม
ในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ท ารายการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจดัการจะก าหนดได้ 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดย
บริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและ/หรือในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่
บริษัทจดัการก าหนด  

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

ของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทัง้หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขาย
หน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า (switch in) 
หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out)  
ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

(3) บริษัทจดัการก าหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลู “มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเข้า น้อยกวา่มลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและ
สบัเปลีย่นออก” ทัง้นี ้รายละเอยีดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

(4) ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs นี ้ADLs ทีเ่รียกเก็บได้จะน ากลบัเข้ากองทนุ อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อบรรเทา
ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยทีย่งัคงลงทนุในกองทนุตอ่ไป เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้
กองทนุแตอ่ย่างใด 

 
2. ระยะเวลำที่ต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรขำยคนืหน่วยลงทุน (Notice Period) : 
เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 

กรณีกองทนุปลายทางมีการก าหนดเคร่ืองมือ Notice Period บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้เคร่ืองมือดงักล่าวตามแนวทางที่กองทนุปลายทาง
ก าหนดตามที่ได้รับข้อมลูจากกองทนุปลายทาง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะติดตามกองทนุปลายทางเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลู
กองทนุรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Notice Period รวมกบัเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ซึง่จะอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที่กองทนุปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือกองทนุไทยมีการเปลี่ยนแปลงกองทนุ
ปลายทางที่ไปลงทนุใหม่ บริษัทจดัการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องเพิ่มเติมตามที่กองทุน
ปลายทางก าหนดได้ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 
3. เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) : 
หากกองทนุปลายทางมกีารใช้ Redemption Gate ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่
เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว จะไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุและ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้บางสว่นหรือ
ทัง้หมด โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกัช้า  

ทัง้นี ้กองทนุหลกัมีการจ ากดัการขายคืนหน่วยลงทนุ โดยหากค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเกิน 10% ของจ านวนหน่วยลงทนุที่ออกเสนอขาย 
กองทนุหลกัจะเลื่อนค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในสว่นท่ีเกิน 10% ของจ านวนหน่วยลงทนุที่ออกเสนอขาย ไปเป็นวนัท าการซือ้ขายถดัไป  
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ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและไม่ได้มูลค่าหน่วยลงทุนในวนัที่ส่งค าสั่ งขายคืนหรือค าสัง่การสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกนัน้ และ/หรือ ณ วนัที่เกิดเหตุการณ์ดงักล่าว รวมถึงอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้บางสว่นหรือทัง้หมด 

บริษัทจดัการและอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ร่วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เพือ่ให้สอดคล้องตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์ซึง่จะอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที่กองทนุปลายทางมีการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง หรือกองทนุไทยมีการเปลี่ยนแปลงกองทนุ
ปลายทางที่ไปลงทนุใหม ่บริษัทจดัการอาจพิจารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเสีย่งสภาพคลอ่งเพิ่มเตมิตามที่กองทนุ
ปลายทางก าหนดได้ ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 
4. กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังที่รับไว้หรือจะหยุดรับค ำส่ังซือ้หรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุน  

(suspension of dealings) 
บริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน : 1 วนัท าการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า 
จ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตอุื่นใดดงัต่อไปนี ้ซึง่ไม่เกินกวา่กรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจาก
ปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้
(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(3) การกระท าท่ีเป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั 
2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจัดการของตนอนัเน่ืองมาจาก 
การที่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ วา่ด้วยการด ารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ให้
กระท าได้ไม่เกิน 3 วนัท าการ 

ส าหรับการด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี ้หรือตราสารที่ลงทนุประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน.9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อ
ผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
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สิทธิและข้อจ ำกดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

• เง่ือนไขที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ำจถูกจ ำกัดสิทธิ ในกรณีที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำอัตรำที่
ประกำศก ำหนด 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวม
จะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทนุรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ ทัง้นี ้สามารถตรวจสอบข้อมลูสดัส่วน
การถือหน่วยลงทนุได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th  

 

• วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน 
วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ก) ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือส านักงานนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุ ในกรณีที่ผู้ รับโอนไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทนุกับบริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุและ
ยื่นต่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุพร้อมค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ข) ผู้ โอนจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ตอ่การโอน 1 ครัง้ ณ วนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ค) หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนแล้ว ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่ง
มอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษีพร้อมหลกัฐานการรับค าขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 
(ง) การโอนหน่วยลงทนุ ดงักล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบนัทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยืนยนัการโอนหน่วย
ลงทนุให้แก่ผู้ โอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค าขอโอน
หน่วยลงทนุ 
(จ) การโอนหน่วยลงทนุและค่าธรรมเนียมการโอนอาจด าเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั 
ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขที่ระบใุนข้อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย” 

ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจัดการมีวตัถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐหรือผู้ที่มีถ่ิน
ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้าง
หุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/
หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทนุที่ เป็นบคุคลอเมริกัน (US person) ดงัที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็น
การโอนทางมรดก 
 

• กองทุนรวมนีม้กีำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ลงทนุทกุครัง้ที่มีการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุให้ผู้ลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
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• ช่องทำงและวิธีกำรที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงของ 
บลจ. ในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจดัการได้เปิดเผยไว้ที่
ส านกังานของบริษัทจดัการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 

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

 

• นโยบำยกำรระงับข้อพพิำท โดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดงักล่ำวของกองทุนรวม 
ไม่มี 
 

• กำรระบุภูมิล ำเนำในประเทศไทยเพื่อกำรวำงทรัพย์ส ำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยที่ไม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
การระบภุมูิล าเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที่ไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจดัการกองทนุรวม
เป็นภมูิล าเนาเพ่ือการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกบับคุคลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

 

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

 

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

 

• รำยช่ือผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)  
1. ดร. พชัร  สรุะจรัส ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายคมสนั ผลานสุนธิ กรรมการ 
3. นายณฐัพล  จนัทร์สิวานนท์ กรรมการ 
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• จ ำนวนกองทุนรวมทัง้หมดภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท 
ณ วนัที่ 27 กรกฎาคม 2565 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 54 กองทนุ 
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเท่ากบั 53,527,288,436.94 บาท 
 

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

• รำยช่ือผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม รวมทัง้
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว 

ชื่อ-สกุล ประวัตกิำรศกึษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
หน้ำที่ 

ควำมรับผิดชอบ 
นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ - Master in Finance and 

Management, University 
of St Andrews 

- Bachelor in Political 
Science, Public 
Administration, 
Chulalongkorn University 

- Passed CFA Level I 

- 2019-Present: Executive Director /  
Chief Investment Officer 

- 2017-2019:  Foreign Investment Fund 
Manager, Asset plus Fund Management 

- 2016-2017:  Product and Investment 
Strategy Division, UOB Asset 
Management 

- 2014-2015 : Fixed Income Analyst 
(Investment Grade Bond) Credit Trading 
Desk, UBS Investment Bank 

บริหารกองทนุ 

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

- Bachelor of Engineering, 
Chulalongkorn University 

- Passed CFA Level II 

- August 2018-Present: Fund manager, 
Asset Plus Fund Management 

- 2017- July 2018: Assistant Fund 
manager, Asset Plus Fund Management 

- 2016-2017: Product Manager, 
Fintech (Thailand) Company Limited 

- 2014-2016: Financial Engineer, 
Apple Wealth Securities Public Company 
Limited 

- 2013-2014: Product Development 
Officer, Kiatnakin Phatra Securities 

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

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ 

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

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-470-3200-1 โทรสาร 02-470-1996-7 
นอกจากหน้าที่ตามสญัญาแตง่ตัง้แล้ว ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทนุด้วย 

 

• รำยช่ือผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม 
นาง สวุิมล กฤตยาเกียรณ์ 
นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 
นางสาว กมลเมตต์ กฤตยาเกียรณ์ 

ที่อยู่ : บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 316/32 ซอย สขุมุวิท 22 ถ.สขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2663-2219 

บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบญัชีในภายหลงั โดยผู้สอบบญัชีดงักล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตาม
ประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีที่รับรองทัว่ไป 
 

ข้อมูลอื่นๆ 

 

• รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผู้ลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกและครัง้ถดัไปไม่น้อยกวา่ 1,000 บาท  

ในกรณีที่ไม่เคยมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทนุต้องเปิดบญัชีดงักลา่วก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และเอกสารที่ก าหนดอย่างถกูต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน ตามที่บริษัทจดัการก าหนดในการเปิดบญัชี ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

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

ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุและใบค าขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมลู รวมทัง้เง่ือนไขอื่นๆ ที่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะก าหนดต่อไป 
 

• กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก (หลัง IPO) 
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรก ทุกวันท าการ ที่เป็นวันท าการปกติของบริษัทจัดการ กองทุน
ต่างประเทศ และประเทศที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ (ถ้ามี)  

ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือ
ช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้สามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมลู
ได้ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าตามเง่ือนไขของการสัง่ซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ ถึงเวลา 
15.30 น. ตามราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึง่ค านวณตามหวัข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการ
ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์ และวิธีด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง” 
โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ครบถ้วน 

ผู้สัง่ซือ้อาจช าระค่าสั่งซือ้เป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ภายในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยขีด
คร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. แอสเซท พลสั จ ากดั” ซึง่เป็นบญัชีกระแสรายวนั ที่เปิดไว้กบัธนาคารดงัต่อไปนี ้
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บรูณะ   
2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาพระรามที่ 3  
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร 
4. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาวทิย ุ
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอาคารสาทรซิตี ้
7. ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) สาขาสาทร 2 

ดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทนุ 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบญัชีดงักล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนด หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับค าาสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือ
เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุส าหรับวนัรับค าสัง่ซือ้ขายถดัไป 

การซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการ การซือ้หน่วยลงทนุแบบลว่งหน้า (Saving Plan) 
บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการการซือ้หน่วยลงทนุแบบสม ่าเสมอด้วยวิธีการหกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งผู้ ถือหน่วย
ลงทนุสามรถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยกรอกแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอม
ให้หกับญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้า” โดยบริษัทจดัการจะท าการส่งข้อมลูการหกัเงินจากบญัชี
เงินฝากเพื่อเป็นการช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวน และงวดการสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม 
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“หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ทัง้นี ้เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีการตา่งๆ 
ตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซือ้หน่วยลงทนุแบบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทจดัการพบวา่เอกสารหรือข้อมลูที่ได้รับจากผู้สัง่ซือ้
ไมถ่กูต้องครบถ้วน หรือในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหกับญัชีเงินฝากเป็นจ านวน 2 งวดติดตอ่กนั 

การจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยค านวณจากจ านวนเงินที่ได้รับช าระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการขาย 
โดยจ านวนหน่วยลงทนุที่ได้รับจดัสรรจะค านวณตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยม
ต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบใุนใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินที่บริษัทจดัการได้รับช าระ บริษัทจดัการจะจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้ตามจ านวนเงินที่ได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 
ในกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ านวนหน่วยลงทุนที่ ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใช้หลกัการ “สั่งซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามค าสั่งซือ้ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ 
ในกรณีที่สัง่ซือ้พร้อมกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้ที่
สัง่ซือ้พร้อมกันนัน้ตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซือ้แต่ละรายสั่งซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
จดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ในกรณีที่บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การจดัสรรหน่วยลงทนุมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือ
ต่อช่ือเสียง หรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่น
หรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบลว่งหน้า 

การคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและจ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้สัง่ซือ้รวมกนัเกินจ านวนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการจดทะเบียนกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน และหากมีการสัง่ซือ้พร้อมกนั และมีหน่วย
ลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้ที่สัง่ซือ้พร้อมกนันัน้ตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนที่ผู้สัง่ซือ้แต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วน
หรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืน เงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ไม่ได้รับการจดัสรร พร้อมดอกเบีย้ 
(ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สัง่ซือ้ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการ
นบัตัง้แตว่นัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 
ในการช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอื่นที่จดัตัง้โดยบริษัทจดัการเพื่อ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มมลูค่าจะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไม่ได้ 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ท ารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว
เพื่อให้บริษัทจัดการจดัสรรหน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้จะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการ
เป็นกรณีพิเศษ 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้ตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่
บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ซือ้ในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
ช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มวิธีการให้บริการการซือ้ขายหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
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• กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใด
ตามที่บริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่าย 
Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทกุวนัท าการ หากตรงกบัวนัหยดุของบริษัทจดัการ กองทนุหลกั หรือประเทศที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ
จะเลื่อนเป็นวนัท าการถัดไป ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ ถึงเวลา15.30 น. ส าหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับหลงัเวลา 
15.30 น. บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนส าหรับวนัท าการรับซือ้คืนถัดไป โดยบริษัทจัดการจะท าการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึง่ค านวณตามหวัข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ
และการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุ
ไม่ถกูต้อง” 

เง่ือนไขในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะเปิดรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวนัท าการรับรับซือ้คืน การสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และได้ท ารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว ผู้สัง่ขายคืน
ไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจัดการ อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการตามข้อ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุผู้สัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนได้ 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการด าเนินการตามข้อ "การเลื่อน
ก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ"  
อนึ่ง ในกรณีที่บญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีมลูค่าคงเหลือในบญัชี และบญัชีนัน้ไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีดงักลา่ว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า  
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มวิธีการให้บริการการซือ้ขายหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า  

การจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ" หรือ "การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ" บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขาย
คืน โดยค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัที่บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่ผู้สัง่ขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนเงินที่สัง่ขายคืน โดยคณูจ านวนหน่วยลงทนุด้วยราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คืนนัน้ 
ในกรณีที่ผู้สัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทนุที่สัง่ขายคืนด้วย ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค านวณ
ได้ ณ วนัท าการรับซือ้คืนนัน้ ทัง้นี ้จ านวนหน่วยลงทนุที่ค านวณได้จะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่การขาย
คืนหน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สัง่ขายคืนมีจ านวนหน่วยลงทนุ ตามทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทนุเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทนุที่สัง่ขายคืน 
ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีอยู่ตามทะเบียน ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนตามการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุที่สมบูรณ์ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขข้างต้น เท่าที่บริษัทจดัการ
สามารถรับซือ้คืนได้จากจ านวนเงินสดของกองทนุ 
บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทนุในวนัท าการถดัจากวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ 
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การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้
นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม 
และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคา 
ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมยงัไม่สามารถช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลาดงักล่าว เน่ืองจากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการค านวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามที่สมาคมก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัที่เสร็จสิน้การค านวณดงักลา่ว 
ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะประกาศวนัหยดุท าการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ในการช าระเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ตามวิธีการที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
 

• กำรสับกำรเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ ตามก าหนดเวลาการรับค า
สัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถาม
ข้อมลูได้ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(1) ในกรณีที่เป็นกองทนุต้นทาง ให้ใช้ราคารับซือ้คืนที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวน
เงินที่จะสบัเปลี่ยน  
(2) ในกรณีที่เป็นกองทนุปลายทาง ให้ใช้ราคาขายที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวน
หน่วยที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ 

การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
1. ในกรณีที่กองทุนนีเ้ป็นกองทุนต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ ระบเุป็นจ านวนหน่วยลงทนุที่จะสบัเปลี่ยน  

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกองทนุต้นทางระบจุ านวนหน่วยลงทนุที่จะสบัเปลี่ยนมากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ี
บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏ
อยู่ในรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

3. ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับการยกเว้นข้อจ ากดัจ านวนเงินขัน้ต ่าในการซือ้หน่วยลงทนุตามที่
ระบใุนหวัข้อการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

4. บริษัทจดัการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุท าการตรวจสอบรายการทัง้หมดกบัทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และหากถกูต้องก็จะ
ด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
เท่ากบัจ านวนหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ตามหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในหวัข้อ“ราคาขายและราคารับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ”  

5. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  ภายใน 5 วนัท าการ นับจาก
วนัที่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

6. บริษัทจดัการอาจไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยดุรับค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดัการอยู่ในระหว่างการด าเนินการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามหวัข้อการไม่ขายหรือไม่รับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

7. ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้ยื่นค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนค าสัง่ดงักลา่วได้ เว้นแต่จะได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการ
ก่อนเท่านัน้  
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8. สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางและสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ
ปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการ บนัทกึข้อมลูการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุลงในระบบของนายทะเบียนแล้ว
เท่านัน้ 
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ปัจจัยควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทนุรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง 

 
• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตวัขึน้ลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เชน่ การเมือง เศรษฐกิจ ความผนัผวนของค่าเงิน อตัราดอกเบีย้ เป็นต้น  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมลูของตราสาร และสภาวะการลงทุนใน
ขณะนัน้ 

• ปัจจัยควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk)  
เน่ืองจากกองทนุมีการลงทนุเป็นสกลุเงินตา่งประเทศ จงึอาจได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน   
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงด้านนี ้โดยพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพืน้ฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ปอ้งกนัความเสีย่งจากการลงทนุ (Hedging) ในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุในตา่งประเทศ 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงนิลงทนุกลับประเทศ (Repatriation Risk) 
เน่ืองจากกองทนุอาจมีการลงทนุในต่างประเทศ กองทนุจงึมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศทีก่องทนุเข้าไปลงทนุ ทัง้นี ้
เน่ืองจากกองทนุอาจจะมีการลงทนุในตา่งประเทศ จงึอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะด าเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี ้โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมือง
และเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงน าข้อมูล Scoring ที่ได้จากแบบจ าลองของทาง Bloomberg ส าหรับแต่ละประเทศคู่ค้าที่บริษัท
จดัการมีสดัส่วนการลงทนุมาพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่
คาดหวงั    
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ผู้จดัการกองทนุมีหน้าที่วิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทนุ รวมทัง้ธุรกิจ
และอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัของบริษัทนัน้ๆ อย่างต่อเน่ืองเพือ่ปอ้งกนัความเสี่ยงดงักลา่ว 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถจ่ายคนืเงินต้น และหรือดอกเบีย้ได้ตามที่ก าหนด 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารมีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี 
และ/หรือ บริษัทที่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือในระดบัที่ลงทนุได้ (Investment Grade) 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซือ้หรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว้ เน่ืองจากโอกาสในการซือ้หรือขายตราสารมีจ ากดั  
แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุในตราสารที่มีสภาพคลอ่งสงูถึงปานกลางเพื่อความคลอ่งตวัในการ
บริหารกองทนุ 
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• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกกำรลงทนุในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Leverage Risk) 
เน่ืองจากสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอาจมีความผนัผวนมากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทนุลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าย่อม
ท าให้สินทรัพย์สทุธิมีความผนัผวนมากกวา่การลงทนุในหลกัทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying Asset)   
กรณีที่กองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักล่าวเพื่อป้องกนัความเสี่ยง กองทนุจะผกูพนัตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาปอ้งกนัความเสี่ยง ซึ่งราคา 
ณ วนัใช้สิทธิอาจมากกวา่ หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้นี ้การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงนัน้ อาจไม่
สามารถปอ้งกนัความเสี่ยงได้ทัง้หมด และกรณีที่ผู้จดัการกองทนุคาดการณ์ผิด กองทนุอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนทีม่ากขึน้ 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถกูต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึน้ โดยจะลงทนุในสดัส่วนที่
เหมาะสมกบัหลกัทรัพย์ที่ต้องการป้องกนัความเสี่ยง 

• ปัจจัยควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเมอืง และเศรษฐกจิของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)   
เน่ืองจากกองทนุอาจจะมีการลงทนุในตา่งประเทศ จงึอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้  
แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะบริหารความเสี่ยงนี ้โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่าง
ใกล้ชิดและน ามาพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 
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ส่วนที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade แตต่ ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

3 3.1 หน่วย CIS ไทย ไม่เกิน 10% 
3.2 หน่วย CIS ตา่งประเทศ ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

 4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี ้
4.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกนั  

ไม่เกิน 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เมือ่เป็นการลงทนุใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมี
ภมูิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 

credit rating แบบ national scale) 
 5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1  เป็นตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือ
สาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารทีม่ีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ และ
ไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็น
บคุคลดงันี ้
5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั 
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

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

6 
 

ทรัพย์สินดงันี ้
6.1  ตราสารที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.1.1  เป็นตราสารหนี ้ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด
จะ สงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 

ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุนของกองทนุรวม 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

ต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่ม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)  
6.1.2  มี credit rating 1 อยูใ่นระดบั investment grade 
6.1.3  เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
6.1.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ 
6.1.3.2  ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.1.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ และ
ไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น
บคุคลดงันี ้
6.1.3.3.1  บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.1.3.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.3.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 
ข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัที่ลงทนุ ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.2  ธุรกรรมดงันี ้ที่คูส่ญัญามี credit rating 2 อยู่ในระดบั investment grade 
6.6.1  reverse repo 
6.6.2  OTC derivatives 

(2) น า้หนกัของทรัพย์สินที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 

7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
1 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 
2 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศที่คูส่ญัญาในฐานะผู้มภีาระผกูพนัมภีมูิล าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลอืกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที่ 2 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามกลุม่กิจการ (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

 1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที่อยู่ในกลุม่กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็น
คูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  

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

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 3 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบคุคลตามกฎหมายไทย  
(ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา 
ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงนิทีม่ีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี 
เว้นแตเ่ป็น MF ทีม่ีอายโุครงการ < 1 ปี ให้
เฉลี่ยตามรอบอายกุองทนุ 
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ายกุองทนุ 
คงเหลือ < 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ีมี
อายโุครงการ > 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมอืแต่ MF ได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีก่ฎหมายก าหนด หรือมเีง่ือนไขให้ MFสามารถขายคนืผู้
ออกตราสารได้ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้แตไ่ม่รวมถึงตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ท่ีมี
ลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
2.3.1 มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ของสว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุที่
ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากวา่ investment grade หรือไม่ม ีcredit rating 
(ข้อนีไ้ม่ใช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ที่ลงทนุใน B/E 
หรือP/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายไุม่เกินอายกุองทนุหรือรอบการ
ลงทนุของ MF หรือมีการลงทนุใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดงักลา่วมีอายสุอดคล้อง
กบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึง่ได้แก ่ 

5.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 7 ของสว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคูส่ญัญา (single entity limit)   
5.2 ตราสารหนีห้รือตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ที่มอีนัดบัความน่าเช่ือถือที่ตวัตราสารและ/หรือ 
ผู้ออกตราสารที่ต า่กวา่ทีส่ามารถลงทนุได้ (non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

6 derivatives ดงันี ้
6.1  การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)  ไมเ่กินมลูคา่ความเสี่ยงที่มอียู ่ 
6.2  การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพ่ือการลดความเสี่ยง (non-hedging) global exposure limit 

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

7 หน่วย CIS ในประเทศ ไมเ่กิน 20% 
หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนนิงานของ MF ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบั product limit 
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ส่วนที่ 4 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการทีล่งทนุ (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารหนี ้ของผู้ออกรายใดรายหนึง่  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือ 
ตราสารหนีภ้าครัฐต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้นิทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตราสาร
รายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ  
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหม่กอ่นครบรอบระยะเวลา
บญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจน ามลูค่าหนีส้ินทางการเงิน
ดงักลา่วมารวมกบัมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลู
หนีส้ินทางการเงนินัน้จะต้องเป็นข้อมลูที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่้
ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงนิตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีลา่สดุ2 ให้ใช้อตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อนีข้อง ผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เว้นแตใ่นกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และม ีcredit 
rating อยู่ในระดบัต ่ากวา่ investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทนุ
เพือ่กองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การ
ออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแตก่รณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่น
แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 
(อตัราสว่นตาม 1.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

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

3 หน่วย property ของกองทนุใด 
กองทนุหนึง่ 

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

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

ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุ
ของกองทนุ และ/หรือ ทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเกบ็จำกกองทุนรวม  

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
1 ส.ค. ปี 62  

ถงึ  
31 ก.ค. ปี 63 

เรียกเกบ็จริง 
1 ส.ค. ปี 63  

ถงึ  
31 ก.ค. ปี 64 

เรียกเกบ็จริง 
1 ส.ค. ปี 64  

ถงึ  
31 ก.ค. ปี 65 

(ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ) 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเกบ็จำก
กองทุนรวมทัง้หมด 

ไม่เกินร้อยละ 4.2800 ต่อปี 
ของมูลค่ำทรัพย์สินที่จดทะเบยีน 1 

   

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมดที่
ประมำณกำรได้ 

    

1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ตอ่ปี 
ของมลูค่าทรัพย์สนิทัง้หมด 

1.61 1.60 1.59 

2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ตอ่ปี 
ของมลูค่าทรัพย์สนิทัง้หมด 

0.04 0.04 0.04 

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ  ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ตอ่ปี 
ของมลูค่าทรัพย์สนิทัง้หมด 

1.06 1.06 1.05 

4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 2 
 

ไม่เกินร้อยละ 1.0000 ตอ่ปี 
ของมลูค่าทรัพย์สนิทัง้หมด 

   

▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 
และสง่เสริมการขาย ในชว่งการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก (IPO) 

ตามที่จ่ายจริง แต่ไมเ่กินร้อยละ  
0.50 ต่อปี ของจ านวนเงินทนุโครงการ - - - 

▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 
และสง่เสริมการขาย ภายหลงัการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก 

ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ  
0.50 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ - - - 

▪ ค่าประกาศ NAV ในหนงัสือพิมพ์  ตามที่จา่ยจริง - - - 
▪ ค่าสอบบญัชี  ตามที่จ่ายจริง 0.08 0.10 0.12 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรไม่ได้     

▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จา่ยจริง 0.06 0.10 0.14 
รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด 3 2.85 2.90 2.94 
▪ ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง 0.05 0.09 0.11 

 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
ของรอบปีบัญชีตัง้แต่เดือน สิงหำคม ถงึ กรกฎำคม ย้อนหลัง 3 ปี 
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จำกผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
1 ส.ค. ปี 62  

ถงึ  
31 ก.ค. ปี 63 

เรียกเกบ็จริง 
1 ส.ค. ปี 63  

ถงึ  
31 ก.ค. ปี 64 

เรียกเกบ็จริง 
1 ส.ค. ปี 64  

ถงึ  
31 ก.ค. ปี 65 

• คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 4 ไม่เกินร้อยละ 2.1400 1.50 1.50 1.50 

• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 4 ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเข้า 4 ไม่เกินร้อยละ 2.1400 1.50 1.50 1.50 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 4 ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาทต่อรายการ ในอตัรา 50  บาทต่อรายการ 

• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุหรือเอกสาร 
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแทนฉบบัเดิมที่สญูหาย 

ฉบบัละ 50 บาท ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 

• คา่ธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ อตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

• คา่ธรรมเนียมการโอนเงินเพือ่ซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ 
หรือคา่ธรรมเนียมการหกัเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ 

อตัราทีธ่นาคารพาณิชย์ก าหนด 

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการ 
หรือนายทะเบียนด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกต ิ

ไม่เกิน 75 บาทตอ่รายการ ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 

 
หมำยเหตุ 
1 การก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และคา่ใช้จ่ายรวม ประมาณการจากมลูค่าทรัพย์สิน ณ วนัที่จดทะเบียนจดัตัง้กองทนุ ในกรณีที่มลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิระหว่างปีลดลงอย่างมีนัยส าคญั อาจส่งผลให้อตัราร้อยละต่อปีของค่าใช้จ่ายรวมเกินกว่าอัตราที่ประมาณการไว้ข้างต้นได้โดยมิได้
เกิดจากการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

2 เมื่อค านวณรวมกบัคา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทนุรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด 
3 ไม่รวมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี ้
4 บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่ในอตัราที่ไม่เท่ากนั 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี) แล้ว 

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

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จดัการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน
รอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนบัแต่วนัที่บริษัทจดัการประสงค์จะขึน้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 
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หมายเหต ุ: บริษัทจดัการได้ค านวณมลูค่าหลกัทรัพย์ของกองทนุโดยใช้วิธีการค านวณตามหลกัเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจดัการกองทนุ (AIMC) 
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ค ำอธิบำยกำรจดัอันดบัตรำสำรของสถำบนัจัดอนัดับควำมน่ำเชื่อถือ 

AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเสี่ยงต ่าทีส่ดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ ความ
เปลี่ยนแปลงทางธรุกิจและเศรษฐกิจจะสง่ผลกระทบน้อยมาก 

AA มีความเสีย่งต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธรุกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

A มีความเสีย่งในระดบัต ่า มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงนิต้นในเกณฑ์สงูแต่อาจได้รับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธรุกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

BBB มีความเสีย่งและมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผนัผวนทีเ่กิดขึน้จากการเปลีย่นแปลง
ทางธรุกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการช าระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

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

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกที่ได้รับอนัดบัเครดิตใน
ระดบัดงักลา่วท่ีมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผดินดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุน 
รอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 27 กรกฎำคม 2565 

(NAV ณ 27 กรกฎำคม 2565 = 10.3952 บำท) 

ASP-EUPROP ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน  

(ตำมเวลำ) 
6 เดือน  

(ตำมเวลำ) 
1 ปี 1 
(ต่อปี) 

3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี 1 
(ต่อปี) 

10 ปี 1 
(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทนุ 2 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม  -22.52% -12.53% -19.10% -19.84% -0.92% 1.01% - 0.56% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * -22.22% -13.46% -19.65% -21.05% -1.06% 0.84% - 0.15% 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
(standard deviation) 

24.72% 26.67% 25.95% 21.82% 22.78% 19.10% - 18.65% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation) * 

25.40% 28.44% 26.61% 22.00% 23.25% 19.43% - 19.24% 

Information Ratio -0.05 0.18 0.09 0.16 0.02 0.03 - 0.07 

หมำยเหตุ : 
- วนัที่จดทะเบียนกองทนุ 11 สิงหาคม 2558 
- * ดชันี FTSE EPRA/Nareit Developed Europe Capped 10% Index Total Return ปรับด้วยต้นทนุป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเมื่อ
เทียบกบัคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัที่ค านวณ ในสดัสว่น 100% 

- 1 % ต่อปี 
- 2 % ตอ่ปี ยกเว้นกรณีที่กองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 
- การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี ้ได้จัดขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  เร่ือง มาตรฐานการวดัและน าเสนอผล
การด าเนินงานของกองทนุรวม 

- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือคา่ใช้จ่ายต่างๆ 
- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยันถึงผลการด าเนินงานใน
อนาคต 
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี 

(Maximum Drawdown) 
ณ สิน้รอบ 27 กรกฎำคม 2565 

 

-40.84% 
 
 
 
 

อำยุเฉล่ียของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 27 กรกฎำคม 2565 
 

N/A 
 
 
 
 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทนุของกองทนุรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 27 กรกฎำคม 2565 
 

N/A 
 
 
 
 

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 27 กรกฎำคม 2565 

 

37.59%* 
* ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th 

 

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


 
กองทนุเปิดแอสเซทพลสัยโุรปพร็อพเพอร์ตี ้                      36 
 

ค ำเตือนเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน 
 

• บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจดัการ เช่นเดียวกนักบัที่บริษัทจดัการลงทนุ ในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
เพื่อกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานที่ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์บริษัท (www.assetfund.co.th) 

• กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตวัของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดงันัน้ หากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุดงักลา่วไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเสี่ยงให้กองทนุต้องเลิกกองทนุรวมได้ ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วย
ลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th 

• ผู้ลงทนุสามารถตรวจดขู้อมลูที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลที่เก่ียวข้องได้ที่ส านกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท www.assetfund.co.th 

• บริษัทจดัการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเร่ืองที่
ไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ประกอบธุรกิจหรือพนกังานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณี
นิยมตามแนวทางปฏบิตัิที่ผู้ประกอบธุรกิจก าหนดไว้ภายในบริษัท ซึง่สามารถขอดแูนวทางนีไ้ด้ที่บริษัทจดัการ 

• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคม
บริษัทจดัการลงทนุก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพื่อที่บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูล
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

• การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านกังานได้รับรองถึงความถกูต้อง
ของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2565 
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