
 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เฟลก็ซิเบิล้ พลสั  1 

 
 
 

หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 5 สิน้สุดวันที่ 31 กรกฎำคม 2566 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิล้ พลัส 

Asset Plus Flexible Plus Fund 

(ASP-FLEXPLUS) 
 

 

 



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เฟลก็ซิเบิล้ พลสั    1 

สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

 
ชื่อโครงกำร (ภำษำไทย) :  กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เฟล็กซิเบิล้ พลสั 

ชื่อโครงกำร (ภำษำอังกฤษ) : Asset Plus Flexible Plus Fund 

ประเภทของกองทุน : กองทนุรวมผสม 

อำยุโครงกำร : ไม่ก ำหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตจิัดตัง้และจัดกำรกองทุนรวม : วนัที่ 6 กรกฎำคม 2560 

วันที่จดทะเบียนกองทุน : วนัที่ 2 สิงหำคม 2560 

 

• ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม 

กองทนุมีนโยบำยกระจำยกำรลงทนุในตรำสำรทนุ และ/หรือตรำสำรหนี ้และ/หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ และ/หรือตรำสำรทำงกำรเงิน และ/
หรือเงินฝำก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวม
โครงสร้ำงพืน้ฐำน และ/หรือกองทนุอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง
ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนดหรือให้ควำมเห็นชอบ กองทุนจะลงทุน ทัง้ใน
ประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ โดยจะพิจำรณำปรับสดัสว่นกำรลงทนุได้ตัง้แต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

ส ำหรับกำรลงทุนในหุ้ น กองทุนจะลงทุนในหุ้ นของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ในส่วนกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศจะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มประเทศสมำชิกสมำคมประชำชำติแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ (อำเซียน) รวมถึงหุ้นที่จดทะเบียนในประเทศอื่นใดที่ด ำเนินธุรกิจเก่ียวข้องกบักลุม่ประเทศอำเซียน  

นอกจำกนี ้กองทนุอำจลงทนุหรือมีไว้ในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่มีอยู่จำกกำรลงทุน เช่น กำรท ำสวอป และ/
หรือสญัญำฟอร์เวิร์ดที่อ้ำงอิงกบัรำคำตรำสำร อตัรำดอกเบีย้ และ/หรือสญัญำฟิวเจอร์ เป็นต้น ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนดหรือให้ควำมเห็นชอบ รวมทัง้อำจท ำธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์หรือธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทนุได้ (Non-investment grade) ตรำสำรหนีท้ี่ไม่ได้รับ
กำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือ (Unrated) และตรำสำรทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) อย่ำงไรก็ตำม 
กองทุนอำจมีไว้ซึ่งตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตรำสำรหนีท้ี่ไม่ได้รับกำรจัด
อนัดับควำมน่ำเช่ือถือ (Unrated) หรือตรำสำรทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) ได้ เฉพำะกรณีที่ตรำสำรหนีน้ัน้
ได้รับจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment grade) หรือจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ (listed securities) แล้วแต่
กรณี ในขณะที่กองทนุลงทนุเท่ำนัน้ 

ในส่วนกำรลงทนุในตำ่งประเทศ บริษัทจดักำรมีนโยบำยที่จะท ำกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ ตำมควำม
เหมำะสมส ำหรับสภำวะกำรณ์ในแต่ละขณะ ซึง่ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดักำรกองทนุ โดยผู้จดักำรกองทนุจะพิจำรณำจำกปัจจยัที่เก่ียวข้อง 
เช่น ปัจจยัทำงเศรษฐกิจ กำรเงิน กำรคลงั เป็นต้น เพื่อคำดกำรณ์ทิศทำงอตัรำแลกเปลี่ยน 
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• ดัชนีชีว้ัด/อ้ำงองิ (Benchmark) ของกองทนุ 
- SET Total Return Index ในสดัส่วน 40% 
- MSCI AC Asean Total Return USD Index ในสดัส่วน 10% ปรับด้วยอตัรำแลกเปลี่ยน เพือ่เทียบสกลุเงินบำท ณ วนัที่ค ำนวณ
ผลตอบแทน 

- TBMA Short Term Government Bond Index ในสดัส่วน 30% 
- อตัรำดอกเบีย้เงินฝำกประจ ำ 1 ปี ส ำหรับวงเงิน 1 ล้ำนบำท เฉลีย่ของธนำคำรพำณิชย์ 4 แห่ง ได้แก่ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทยจ ำกดั (มหำชน) และธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) ในสดัส่วน 20%  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรเปรียบเทียบตำมที่บริษัทจดักำรเห็นควรและเหมำะสม ซึ่งอยู่ภำยใต้กรอบนโยบำย
กำรลงทนุที่ก ำหนด โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบล่วงหน้ำอย่ำงชดัเจนถึงวนัที่มีกำรเปลี่ยนตวัชีว้ดั ค ำอธิบำย
เก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในกำรเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร ภำยในเวลำที่ผู้ลงทนุสำมำรถใช้
ประโยชน์จำกข้อมลูในกำรตดัสินใจลงทนุได้ 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตำมประกำศ เง่ือนไขและข้อก ำหนดของสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ และ/หรือ 
ประกำศ ข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เก่ียวกบัมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม และ/หรือ  
กำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท ำหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัรำดงักล่ำวอีกต่อไป โดย
บริษัทบริษัทจดักำรจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหน้ำผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร ภำยในเวลำที่
ผู้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูกำรตดัสินใจลงทนุได้ 

 

• กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตำมชนิดของหน่วยลงทนุ 
ไม่มีกำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ 
 

• ลักษณะที่ส ำคญัของกองทุนรวม 
กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส ำหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และมีนโยบำยกระจำยควำมเสี่ยงในกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตรำสำรทนุ ตรำสำรหนี ้
ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตรำสำรทำงกำรเงิน เงินฝำก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน รวมถึงทรัพย์สินอื่นใดหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง 
 

• ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจำกเงนิลงทุน 
ผู้ลงทนุมีโอกำสได้รับผลตอบแทนในรูปของก ำไรจำกมลูค่ำหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้เมือ่ผู้ลงทนุขำยคืนหนว่ยลงทนุ 
 

• จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรล่ำสุด  
3,000 ล้ำนบำท และสงวนสิทธิที่จะเพิ่มทนุได้ตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

 

• รอบระยะเวลำบัญชี 
วนัที่สิน้สดุรอบปีบญัชี : วนัที่ 31 กรกฎำคม ของทกุปี 
 

• ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 

1. ควำมผนัผวนทำงด้ำนรำคำหรือผลตอบแทนที่อำจเกิดขึน้กบัหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่กองทนุลงทนุ 

2. กำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร 
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• กำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้
ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำเป็นกรณีที่เข้ำเหตดุงัต่อไปนี  ้โดยได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่ำงสมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มีเหตทุี่ท ำให้กองทนุรวมไม่ได้รับช ำระเงินจำกหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึง่เหตดุงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำร
ควบคมุของบริษัทจดักำรกองทนุรวม 
(2) มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรยงัไม่ได้ช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำ
ย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่ง
สตำงค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัรำตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง 
(3) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมพบวำ่ รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง
และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่
ไม่ถกูต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ท่ีถกูต้อง 

กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุตำมข้อ (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
1. เลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนได้ไม่เกินสิบวนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับกำรผ่อนผันจำก
ส ำนกังำน 
2. แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบเร่ืองดงักลำ่วด้วยวิธีกำรใดๆ โดยพลนั 
3. แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืน พร้อมทัง้จดัส่งรำยงำนที่แสดงเหตผุลของกำรเลื่อน และหลกัฐำนกำรได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตำมข้อ (1) หรือกำรรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมข้อ (2) ต่อส ำนกังำนโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะ
มอบหมำยให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด ำเนินกำรแทนก็ได้ 
4. ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน หำกมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลำดงักล่ำว ให้บริษัทจดักำรกองทุน
รวมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช ำระคำ่ขำยคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมล ำดบัวนัที่สง่ค ำสัง่ขำยคืนก่อนหลงั 
 

• กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังที่รับไว้แล้ว 
กำรไม่ขำยไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมสัง่ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะปฏิบัติตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรจดักำรกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อ  
ผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนประเภทสถำบัน และ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รำยย่อย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั และกองทนุ
สว่นบคุคล 

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับค ำสั่งซือ้และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวรก็ได้ ตำมที่บริษัทจัดกำร
เห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหน้ำ 3 วนัท ำกำร ก่อนกำรใช้สิทธิหยดุรับค ำสัง่ซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุเข้ำเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร โดยประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ถ้ำมี) และจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบัแตว่นัที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรให้บริกำร  
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บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิปฏิเสธค ำสั่งซือ้และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำของผู้ ลงทุน หำกกำรสั่งซือ้ดังกล่ำวขัดกับหลักเกณฑ์ของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อกำรบริหำรจดักำรกองทนุ หรือ ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงทำงกฎหมำยหรือต่อช่ือเสียงของ
บริษัทจดักำรหรือกองทนุ โดยบริษัทจดักำรจะค ำนงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั 

กำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ 
เป็นไปตำมประกำศ 

 

• กองทุนรวมก ำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดควำมเส่ียงหรือตรำสำร
ที่มีสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)  
กองทุนรวมจะลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำที่มิได้มีวตัถุประสงค์เพื่อลดควำมเสี่ยง โดยจ ำกัด net exposure ที่เกิดจำกกำรลงทุนใน
สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และอำจลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง
ในอตัรำส่วนไม่เกินกว่ำที่ประกำศก ำหนด โดยรำยละเอียดกำรค ำนวณมลูค่ำกำรลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อกำรค ำนวณ
อตัรำสว่นกำรลงทนุดงักลำ่ว จะพิจำรณำตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 

• ผลกระทบทำงลบที่มำกที่ สุดจำกกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดควำมเส่ียงหรือตรำสำรที่มี
สัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ต่อเงนิทุนของกองทุนรวม 
หำกรำคำหลกัทรัพย์อ้ำงอิงมีควำมผนัผวนมำก หรือทิศทำงกำรลงทนุไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์จนอำจท ำให้กองทนุขำดทนุจำกกำรลงทนุ
ในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำหรือตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง อย่ำงไรก็ตำม กำรขำดทนุดงักล่ำวจะไม่เกินร้อยละ 100 
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะศึกษำวิ เครำะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องที่มีผลกระทบต่อรำคำและมีกำรปรับเปลี่ยน
สถำนะกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำให้ทันเหตุกำรณ์โดยกำรค ำนวณอัตรำส่วนในกำรลงทุนที่เหมำะสมกับภำวกำรณ์เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรลงทนุอยู่ตลอดเวลำ 
 

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

• ช่องทำงที่ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับกองทนุรวมนี ้
บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั 
ชัน้ 17 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ  เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสำร 02-672-1180 เวบ็ไซต์ www.assetfund.co.th   
หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั แตง่ตัง้ 
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เคร่ืองมือบริหำรควำมเส่ียงสภำพคล่องของกองทุนรวม 

 
กองทุนมเีคร่ืองมือบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของกองทนุรวม ดังนี ้

1. ค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies - ADLs)  
อตัรำสงูสดุไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 
(1) บริษัทจดักำรจะก ำหนดอตัรำ ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
(2) บริษัทจดักำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยจะอยู่

ภำยใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกำศ และ/หรือแนวทำงปฏิบตัิของส ำนกังำน ก.ล.ต. และ/หรือสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ และ/หรือหน่วยงำน
ที่มีอ ำนำจอื่น ทัง้นี ้กำรก ำหนด ADLs Factor จะค ำนึงถึงปัจจยัต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซือ้หรือขำยทรัพย์สินของ
กองทนุรวม (transaction costs) ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซือ้ขำยทรัพย์สิน ควำมผนัผวนในตลำดซือ้ขำยทรัพย์สิน สภำพคล่องของตลำด
ทรัพย์สินที่ลดลงจำกภำวะปกติ ต้นทนุและค่ำใช่จ่ำยในกำรรักษำสดัส่วนกำรลงทุน ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพื่อเสริม
สภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่ (ถ้ำมี) หรือปัจจยัอื่นๆ ที่นอกเหนือกำรควบคมุและคำดกำรณ์ของบริษัทจดักำร โดยบริษัทจดักำร
อำจพิจำรณำใช้ข้อมลูประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐำนและหรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่ำที่สำมำรถ
ท ำได้เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ  

(3) กำรก ำหนด ADLs Threshold มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยบริษัทจดักำรจะค ำนงึถึง
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสภำพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน สภำวะตลำดของทรัพย์สินที่ลงทุน สภำพคล่องของ
ทรัพย์สินที่กองทนุถือครอง หรือปัจจยัอื่นๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตหรือนอกเหนือกำรควบคมุของบริษัทจดักำรที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่อง
ของทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุ โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ข้อมลูประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่  และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือ
กำรประเมินจำกปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ 

(4) ณ ขณะใดขณะหนึง่ บริษัทจดักำรจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แต่สำมำรถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมอืในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพ
คล่องอื่นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 
(1) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำและหรือตดัสินใจเร่ืองตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรใช้

เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท ำกำรนัน้  
(2) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำค่ำซือ้หน่วยลงทนุที่ช ำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้ำเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือ ADLs 

และบริษัทจดักำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวไปใช้ในกำรพิจำรณำและหรือตดัสินใจเร่ืองต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนั
ท ำกำรนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่ได้ด ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกบักำรใช้
เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ แม้หำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียก
เก็บเงินได้และรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุที่ช ำระด้วยเชค็ที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับกำรจดัสรรหนว่ยลงทนุ  

(3) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จำกผู้ที่ท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ 
หรือขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึง่ที่เกิน ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดักำรก ำหนดไว้ รวมถึงบริษัท
จดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำก ำหนดอตัรำกำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกนัได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อก ำหนดเพิ่มเติมในกำรเรียก
เก็บเฉพำะรำยที่ท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ หรือขำยคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมำณ
มำกตำมแนวทำงที่บริษัทจดักำรจะก ำหนดได้ 

(4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอตัรำ ADLs ที่เรียกเก็บ ซึง่จะปรับเพิ่มไม่เกินอตัรำสงูสดุที่ระบไุว้ในโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะ
เปิดเผยทำงเวบ็ไซด์ของบริษัทจดักำรและ/หรือในหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมและ/หรือผำ่นทำงชอ่งทำงอื่นทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนด  
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กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ 
(1) กำรเรียกเกบ็ ADLs ที่แตกต่ำงกนัในแตล่ะวนัท ำกำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือนี ้
(2) บริษัทจดักำร อำจพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นกำรใช้เฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดที่สดัส่วนของมลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของ

กองทนุ เทยีบกบัมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีคำ่เกินกวำ่ ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด โดยที่มลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุ
สทุธิของกองทนุ ค ำนวณจำกมลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่ำกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ำ (switch in) หกัด้วยมลูค่ำกำร
ขำยคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out)  
ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

(3) บริษัทจดักำรก ำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลู “มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเข้ำ น้อยกวำ่มลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุและ
สบัเปลี่ยนออก” ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

(4) ในกรณีที่มีกำรใช้เคร่ืองมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บได้จะน ำกลบัเข้ำกองทุน อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้เคร่ืองมือนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อบรรเทำ
ผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้ำงผลตอบแทนให้กองทนุ
แตอ่ย่ำงใด 
 

2. เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ : 10.00 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจดักำรจะใช้เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทนุไม่เกิน : 7 วนัท ำกำร ในทกุรอบเวลำ : 30 วนั 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 
(1) บริษัทจัดกำรจะก ำหนด Redemption Gate ขัน้ต ่ำ ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตำมรำยละเอียดวิธีกำร

ค ำนวณที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
(2) บริษัทจัดกำรจะก ำหนด Gate Period สงูสดุไม่เกิน 7 วนัท ำกำร ในทุกรอบเวลำ 30 วนั ตำมรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณที่บริษัทจดักำร

ก ำหนด 
(3) ในกรณีที่บริษัทจดักำรก ำหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดงักล่ำว Redemption Gate จะใช้เฉพำะ

วนัท ำกำรซือ้ขำยใดที่ สดัส่วนของมลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทุน เทียบกบั มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทุน มีค่ำเกิน
กว่ำ Gate Threshold ที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยที่ มูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุน ค ำนวณจำก มูลค่ำกำรซือ้ หน่วยลงทุน 
(subscription) บวก มลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ (switch in) หกัด้วยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่ำ
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

(4) บริษัทจดักำรจะพิจำรณำก ำหนดวิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำม Redemption Gate โดยกำรเฉลี่ยตำมสดัส่วน (pro-rata basis) ของค ำสัง่
ขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate  

(5) บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำก ำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้แตกต่ำงกนัได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ำ
กวำ่ Redemption Gate ขัน้ต ่ำ และ Gate Period จะไม่มำกกวำ่ระดบัเพดำนที่ระบไุว้ในโครงกำร 

(6) ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจดักำรจะน ำไปท ำรำยกำรในวนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป รวมกบั
ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตำมสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีกำรจัดล ำดบัก่อน-หลงัของค ำสัง่ขำยคืนหน่วย
ลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถยกเลิกค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ โดยจะต้องแจ้ง
ควำมประสงค์ยกเลิกค ำสัง่สว่นที่เหลือทัง้หมดเท่ำนัน้ ภำยในวนัและเวลำของกำรสง่ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ 

(7) บริษัทจดักำรจะท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตำมรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ วนัท ำกำร
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เว้นแตก่รณีที่กองทนุมสีภำพคลอ่งเพียงพอ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเกินกวำ่ Redemption Gate ที่ประกำศใช้ 

(8) บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบเมื่อมกีำรใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกัช้ำ  
(9) ในกรณีที่มีกำรใช้เคร่ืองมอื Redemption Gate นี ้บริษัทจดักำรอำจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมอืในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคลอ่งอื่นได้ 
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ข้อสงวนสิทธิ 
(1) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรำ Redemption Gate ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต ่ำกว่ำ 

Redemption Gate ขัน้ต ่ำที่ระบใุนโครงกำร และ/หรือปรับเพิ่มหรือลด Gate Period ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้ไม่
เกินกวำ่ที่ระบไุว้ในโครงกำร ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

(2) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกวำ่ Redemption Gate ที่ประกำศใช้  
(3) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหว่ำงกำรท ำ Redemption Gate ได้แก่ กำรยกเลิก Redemption Gate ก่อน

ระยะเวลำที่ก ำหนด กำรใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใน
ส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำยกเลิกค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดที่ค้ำงอยู่ ในรำยกำร และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ถูก
ยกเลิกค ำสัง่โดยไม่ชกัช้ำ  

(4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำและหรือตัดสินใจเร่ืองต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรใช้
เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท ำกำรนัน้ 

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ 
(1) Redemption Gate ทีแ่ตกต่ำงกนัในแตล่ะวนัท ำกำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือนี ้  
(2) บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ Redemption Gate เฉพำะกรณีที่เกิดสถำนกำรณ์ไม่ปกติ หรือประเมินวำ่สถำนกำรณ์อำจจะไม่ปกติ โดยบริษัท

จดักำรอำจก ำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและ
แนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยพิจำรณำปัจจยัต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ มีควำมผนัผวนในตลำดซือ้ขำยทรัพย์สิน สภำพคล่องของตลำด
ทรัพย์สินลดลงจำกภำวะปกติ สภำพคล่องของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินว่ำสภำพคล่องของกองทนุรวมจะไม่สอดคล้องกบัปริมำณ
กำรไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดกำรไถ่ถอนผิดปกติ เกิดกำรไถ่ถอนมำกกว่ำ Redemption Gate ที่ก ำหนดไว้ หรือสภำพคล่องของตลำด
ทรัพย์สินลดลงจำกภำวะปกติ หรือปัจจยัอื่นๆ ที่นอกเหนือกำรควบคมุและคำดกำรณ์ของบริษัทจดักำร ทั ง้นี ้บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำ
ใช้ข้อมลูประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐำนและหรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพื่อให้
สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ 
 

3. กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังที่รับไว้หรือจะหยุดรับค ำส่ังซือ้หรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุน  
(suspension of dealings) 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมสำมำรถด ำเนินกำรได้สงูสดุไม่เกิน : 1 วนัท ำกำร 

เว้นแต่จะได้รับกำรผ่อนผนัเวลำดงักลำ่วจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแล้ว มีควำมเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่ 
จ ำเป็นต้องระงับกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 

บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุ น 
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ซึ่งไม่เกินกว่ำกรณีที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์
ก ำหนด 
1. เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพำะรำย เน่ืองจำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงดงันี ้
(ก) บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผู้ลงทนุรำยนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้

(1) กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเก่ียวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไม่ว่ำจะเป็น
กฎหมำยไทย หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ 
(2) กำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 
(3) กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัิตำมค ำสัง่เก่ียวกบักำรยดึหรืออำยดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 
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(ข) บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรู้จกัลกูค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้ำได้ในสำระส ำคญั 
2. อยู่ในระหวำ่งด ำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยอื่นเข้ำบริหำรจดักำรกองทนุรวมภำยใต้กำรจดักำรของตนอนัเน่ืองมำจำก กำรที่
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ ว่ำด้วยกำรด ำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำย
หลกัทรัพย์และกำรค้ำหลกัทรัพย์ และกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผู้จดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ซึง่ ให้
กระท ำได้ไม่เกิน 3 วนัท ำกำร 
3. อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงซึง่บริษัทจดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแล้วมีควำมเช่ือโดยสจุริตและ
สมเหตสุมผลวำ่จะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัต่อไปนี ้และกำรเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 

(ก) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 
(ข) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร ซือ้ขำยหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ ำนวนเกินกวำ่ 2 ใน 3 ของ
จ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีก ำหนดระยะเวลำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval 
fund) กำรพิจำรณำระยะเวลำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ให้พิจำรณำจำกเฉพำะในช่วงระยะเวลำเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเ ปิดให้รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุเท่ำนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะไม่ด ำเนินกำรตำมข้อ 3 วรรคหนึ่ง หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้ว มีควำมเช่ือโดยสุจริตและ
สมเหตสุมผลว่ำกำรเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่เน่ืองจำกกองทนุรวมยงัคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคณุภำพ
และมีสภำพคล่องอย่ำงเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้ 
 
ส ำหรับกำรด ำเนินกำรในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องผิดนดัช ำระหนี ้หรือตรำสำรที่ลงทนุประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง
หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดกำรจะปฏิบัติตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ที่ สน.9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรจดักำรกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่
มิใช่รำยย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั 
 

สิทธิและข้อจ ำกดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

• เง่ือนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ำจถูกจ ำกัดสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำอัตรำที่ประกำศ
ก ำหนด 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะไม่
นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักลำ่ว เว้นแต่เป็นกรณี กองทนุรวมที่มีกำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่ำวมีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียง
รำยเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่วได้เต็มตำมจ ำนวนที่ถืออยู่ ทัง้นี ้สำมำรถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นกำรถือหน่วยลงทนุได้
ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดักำร www.assetfund.co.th  

 

• วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน 
วิธีกำรขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ก) ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหรือส ำนกังำนนำยทะเบียนหน่วยลงทุน 
ในกรณีที่ผู้ รับโอนไม่ได้เป็นผู้ ใช้บริกำรกองทุนกับบริษัทจัดกำร ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรำยละเอียดในใบค ำขอเปิดบญัชีกองทุนและยื่นต่อ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุพร้อมค ำขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ข) ผู้ โอนจะต้องเสียคำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุในอตัรำ 50 บำท ตอ่กำรโอน 1 ครัง้ ณ วนัที่ยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ค) หลงัจำกที่ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผู้ โอนแล้ว ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะส่งมอบ
ใบเสร็จรับเงิน และใบก ำกบัภำษีพร้อมหลกัฐำนกำรรับค ำขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐำน 
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(ง) กำรโอนหน่วยลงทนุ ดงักล่ำวข้ำงต้น นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกข้อมลูกำรโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยืนยนักำรโอนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ โอนหน่วยลงทนุภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุได้รับค ำขอโอนหน่วยลงทนุ 
(จ) กำรโอนหน่วยลงทุนและค่ำธรรมเนียมกำรโอนอำจด ำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นหลกั 
ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี ้ภำยใต้เง่ือนไขที่ระบใุนข้อ “กำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย”  

ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

ข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงค์ที่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ
กับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำ รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทำงประเทศสหรัฐหรือ ผู้ที่มีถ่ินฐำนอยู่ใน
สหรัฐอเมริกำ หรือบคุคลซึง่โดยปกติมีถ่ินทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมริกำ รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักลำ่วและบริษัท หรือห้ำงหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้
และด ำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจดักำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำรสัง่ซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ 
ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อมส ำหรับผู้ลงทนุที่ เป็นบคุคลอเมริกนั (US person) ดงัที่กลำ่วมำข้ำงต้น เว้นแตเ่ป็นกำรโอนทำงมรดก 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไม่วำ่กรณีใดทัง้สิน้ และไม่มีสิทธิน ำหน่วย
ลงทนุไปจ ำน ำเป็นหลกัประกนั 
 

• กองทุนรวมนีม้กีำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครัง้ที่มีกำรขำยหรือรับ ซือ้คืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนจะด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 

• ช่องทำงและวิธีกำรที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงของ 
บลจ. ในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน 

ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีกำรที่บริษัทจัดกำรได้เปิดเผยไว้ที่
ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร หรือผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร www.assetfund.co.th หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

 

• ช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนของผู้ลงทุน  
- ติดต่อบริษัทจดักำรที่ บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั โทรศพัท์ 02-672-1111 
- ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศพัท์ 02-263-6000  
- ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 02-470-3200-1 โทรสำร 02-470-1996-7 

 

• นโยบำยกำรระงับข้อพพิำท โดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวของกองทุนรวม 
บริษัทจัดกำรมีนโยบำยกำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีที่บริษัทจัดกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมโครงกำร
จดักำรกองทนุรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง 
อนัมีผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยของกองทนุสำมำรถน ำข้อพิพำทเข้ำสูก่ำรพิจำรณำตำมกระบวนกำร
อนญุำโตตลุำกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ 
 

• กำรระบุภูมิล ำเนำในประเทศไทยเพื่อกำรวำงทรัพย์ส ำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยที่ไม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
กำรระบุภูมิล ำเนำในประเทศไทยเพื่อกำรวำงทรัพย์ส ำหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรำยที่ไม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย (ถ้ำมี) ในกรณีที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่มีภมูิล ำเนำในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่ำงอื่น บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะอ้ำงอิงที่อยู่ของบริษัทจดักำรกองทนุรวมเป็น
ภมูิล ำเนำเพ่ือกำรวำงทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีกำรวำงทรัพย์ 
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ข้อมูลเกี่ยวกบับคุคลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

 

• ข้อมูลเกี่ยวกบับริษัทจัดกำร  
บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั 
ชัน้ 17 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ  เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120   
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสำร 02-672-1180 เวบ็ไซต์ www.assetfund.co.th 
 

• รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท  
1. นำยนภดล รมยะรูป ประธำนคณะกรรมกำร 
2. นำยพิทเยนท์ อศัวนิก กรรมกำร 
3. นำยโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ กรรมกำร 
4. ดร. พชัร  สรุะจรัส กรรมกำร 
5. นำยคมสนั ผลำนสุนธิ กรรมกำร 
6. นำยณฐัพล จนัทร์สิวำนนท์ กรรมกำร 

 

• รำยช่ือผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)  
1. ดร. พชัร  สรุะจรัส ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
2. นำยคมสนั ผลำนสุนธิ กรรมกำร 
3. นำยณฐัพล  จนัทร์สิวำนนท์ กรรมกำร 

 

• จ ำนวนกองทุนรวมทัง้หมดภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท 
ณ วนัที่ 27 กรกฎำคม 2565 มีจ ำนวนกองทนุรวมทัง้หมด 54 กองทนุ 
มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเท่ำกบั 53,527,288,436.94 บำท 

 

• รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทนุ  
1. นำยณฐัพล  จนัทร์สิวำนนท์ 
2. นำยไมตรี โสตำงกรู 
3. นำยกมลยศ สขุมุสวุรรณ 
4. นำงสำวทิพย์วดี อภิชยัสิริ 
5. นำยกฤช โคมิน 
6. นำงสำวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 
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• รำยช่ือผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม รวมทัง้
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว 

ชื่อ-สกุล ประวัตกิำรศกึษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
หน้ำที่ 

ควำมรับผิดชอบ 
นำยกมลยศ สขุมุสวุรรณ* - Master of Science in Financial 

Investment and Risk Management 
(2010), The National Institute of 
Development Administration 
(NIDA) 

- Bachelor of Business 
Administration in Finance 
(2008), Kasetsart University  

- CFA Charterholder 

- 2017–Present: Senior Fund Manager, 
Asset Plus Fund Management 

- 2011-2017: Senior Fund Manager, 
TISCO Asset Management 

- 2008-2011: Fund Manager,  
CIMB-Principal Asset Management  

บริหำรกองทนุ 

นำงสำวทิพย์วดี อภิชยัสิริ* - Bachelor’s degree in Computer 
Engineering, Chulalongkorn 
University 

- CFA Charterholder 

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

- Feb 2012 – Apr 2017: Vice President, 
Domestic Equity Fund Manager, 
UOB Asset Management (Thailand)  

- Dec 2009 – Feb 2012: Fund 
Manager, Tisco Asset Management  

- Apr 2006 – Dec 2009: Asset 
Allocation Strategist and Investment 
Analyst, SCB Asset Management 

บริหำรกองทนุ 

นำยกฤช โคมิน* 
 

- Msc. Microsystem Engineering 
Albert ludwig universitat 

- Nano Engineering, 
Chulalongkorn University, 
Thailand 

- CFA Charterholder 

- 2016-Present: Equity Fund Manager, 
Asset plus Fund Management 

- 2015-2016: Assistant Fund Manager, 
Asset Plus Fund Management 

- 2014-2015: Project manager Mahidol 
University Faculty of science 

- 2013-2014: Nanoscience 
Researcher IMTEK 

บริหำรกองทนุ 

นำย ยรุนนัท์ วิภศูิริ - Bachelor of Business 
Administrative, Mahidol 
International College, Thailand 
- Master of Investment Analysis, 
Aston University, Birmingham, 
United Kingdom 
- - CISA I 

- 2020- Present: Equity Fund Manager, 
Asset Plus Fund Management 

- 2019 - 2020: Assistant Fund Manager, 
Asset Plus Fund Management 

- 2018-2019: Equity Analyst for Private 
Portfolio, KTZMICO Securities 

- 2016-2018: Equity Analyst for Private 
Portfolio, SCB Securities  

บริหำรกองทนุ 

*ปฏิบตัิหน้ำที่เป็นผู้จดักำรกองทนุและผู้จดักำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (ถ้ำมี) 
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• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
รำยช่ือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
1. บริษัท หลกัทรัพย์ไอร่ำ จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 02-684-8888 
2. บริษัทหลกัทรัพย์นำยหน้ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จ ำกดั โทรศพัท์ 1240 กด 8 
3. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ำกดั โทรศพัท์ 02-508-1567 
4. บริษัท หลกัทรัพย์เอเซยี พลสั จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2680-1234 
5. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ำกดั โทรศพัท์ 02-680-5000 
6. บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2231-3777  
7. บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 02-659-3390 
8. บริษัท หลกัทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั โทรศพัท์ 02-841-9000 
9. ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 02-626-7777 
10. บริษัท หลกัทรัพย์โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 02-638-5000 
11. บริษัท หลกัทรัพย์นำยหน้ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุฟินโนมีนำ จ ำกดั โทรศพัท์ 02-026-5100 
12. บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัซำ่ จ ำกดั โทรศพัท์ 0-2660-5000 
13. บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2660-5429-30 
14. บริษัท หลกัทรัพย์โกลเบลก็ จ ำกดั โทรศพัท์ 02-672-5920   
15. ธนำคำรออมสิน โทรศพัท์ 0-2299-8000 
16. บริษัท ฮัว่เซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ำกดั โทรศพัท์ 02-225-0202 
17. บริษัท หลกัทรัพย์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2658-5800 
18. ธนำคำรกสิกรไทย โทรศพัท์ 02-888-8811 
19. บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2658-8888 
20. บริษัท หลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 02-829-6999 
21. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินำคินภทัร จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2305-9000 
22. บริษัท หลกัทรัพย์กสิกรไทยจ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 02-696-0000 
23. บริษัท หลกัทรัพย์กรุงศรี จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2659-7000  
24. บริษัท หลกัทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั โทรศพัท์ 02-648-1111 
25. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกดั โทรศพัท์ 02-695-5000   
26. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 02-658-6300 
27. บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ เมอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์ จ ำกดั โทรศพัท์ 0-2660-6677 
28. บริษัท หลกัทรัพย์เมอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์ จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2660-6621 
29. บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน ) โทรศพัท์ 0-2635-1700 
30. บริษัท หลกัทรัพย์พำย จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 02-205-7000 
31. บริษัท หลกัทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลชูัน่ จ ำกดั โทรศพัท์ 0-2659-8735 
32. บริษัท แรบบิท ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 02-648-3600 
33. บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ เรนเนสซำนซ์ จ ำกดั โทรศพัท์ 02-550-6220  
34. บริษัท หลกัทรัพย์อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 02-088 9999 
35. บริษัท หลกัทรัพย์นำยหน้ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จ ำกดั โทรศพัท์ 02-026-6222 
36. บริษัท หลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ำกดั โทรศพัท์ 02-022-1499  
37. บริษัท หลกัทรัพย์ไทยพำณิชย์ จ ำกดั โทรศพัท์ 02-949-1000 
38. บริษัท หลกัทรัพย์ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2217-8888 
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39. บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี ้จ ำกดั โทรศพัท์ 0-2343-9500 
40. บริษัท หลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2659-8000 
41. บริษัท หลกัทรัพย์นำยหน้ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุ เวลท์ รีพบับลิค จ ำกดั โทรศพัท์ 02-266 6697 
42. บริษัท หลกัทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั โทรศพัท์ 02-009-8888 

หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั แตง่ตัง้ 

นำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั โทรศพัท์ 02-672-1111 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 02-470-3200-1 โทรสำร 02-470-1996-7 
นอกจำกหน้ำที่ตำมสญัญำแตง่ตัง้แล้ว ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดแูลผลประโยชน์ ยงัมี
หน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรรักษำประโยชน์ผู้ลงทนุด้วย 

 

• รำยช่ือผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม 
นำย ประวิทย์ วิวรรณธนำนตุร์ 
นำย เทอดทอง เทพมงักร 
นำงสำว ชมภนูชุ แซแ่ต้ 
นำย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
นำงสำว ชตุิมำ วงษ์ศรำพนัธ์ชยั 
นำงสำว รฐำภทัร ลิม้สกลุ 

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั เลขที่ 100/19 ชัน้ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020 

บริษัทจัดกำรอำจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภำยหลงั โดยผู้สอบบัญชีดังกล่ำวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบตำม
ประกำศวำ่ด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัชี  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินประจ ำรอบระยะเวลำบญัชีของกองทนุตำมมำตรฐำนกำรสอบ
บญัชีที่รับรองทัว่ไป 

หมำยเหต ุ:  
ตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหำคม 2565 เป็นต้นไป บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  ย้ำยที่อยู่ไปยงั เลขที่ 46/8 ชัน้ 10 อำคำรรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดำภิเษก 
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

 
  



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เฟลก็ซิเบิล้ พลสั    14 

ข้อมูลอื่นๆ 

 

• รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกและครัง้ถดัไป ไม่น้อยกวำ่ 1,000 บำท  

ในกรณีที่ไม่เคยมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้สนใจลงทนุต้องเปิดบญัชีดงักล่ำวก่อน โดยกรอกรำยละเอียดในใบค ำขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน
และเอกสำรที่ก ำหนดอย่ำงถูกต้องและตำมควำมเป็นจริง พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำน ตำมที่บริษัทจัดกำรก ำหนดในกำรเปิดบัญชีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุซึง่ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี 
1. กรณีบคุคลธรรมดำ  
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำช กำร หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือส ำเนำหนังสือ
เดินทำงซึง่ลงนำมรับรองควำมถกูต้อง  
2. กรณีนิติบคุคล  
(1) ส ำเนำหนงัสือรับรองกระทรวงพำณิชย์  
(2) ส ำเนำหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั  
(3) ตวัอย่ำงลำยมือชื่อผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล และเงื่อนไขกำรลงนำม  
(4) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล  
ทัง้นี ้เอกสำรตำ่งๆ ต้องลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องรับทรำบและยินยอมที่จะปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดในใบค ำขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุและใบค ำขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมลู รวมทัง้เง่ือนไขอื่นๆ ที่บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนจะก ำหนดต่อไป 
 

• กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก (หลัง IPO) 
บริษัทจัดกำรจะเสนอขำยหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก ทุกวนัท ำกำรซือ้ขำย โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ำกว่ำ
มลูค่ำขัน้ต ่ำตำมเง่ือนไขของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป ตัง้แต่เวลำเปิดท ำกำร ถึงเวลำ 15.30 น. ตำมรำคำขำยหน่วยลงทนุที่ค ำนวณได้ ณ 
สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณและเป็นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว โดยกรอกรำยละเอียดในใบค ำ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมช ำระเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ครบถ้วน 

ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถท ำกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) หรือ
ช่องทำงอื่นใดตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด (ถ้ำมี) ทัง้นี ้สำมำรถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถำมข้อมลูได้ที่
ฝ่ำย Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสำมำรถช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เช็ค ดรำฟท์ หรือวิธีอื่นใด ที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ ภำยในเวลำ 15.30 น. 
ของวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดยผู้สัง่ซือ้ต้องขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำย “บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนของบลจ. แอสเซท พลสั จ ำกัด” ซึ่งเป็นบัญชี
กระแสรำยวนัที่เปิดไว้กบัธนำคำรดงัต่อไปนี ้
1. ธนำคำรกสิกรไทย สำขำรำษฎร์บรูณะ   
2. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ สำขำพระรำมที่ 3  
3. ธนำคำรกรุงเทพ สำขำสำทร 
4. ธนำคำรกรุงไทย สำขำเอ็มไพร์ทำวเวอร์ 
5. ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำวิทย ุ
6. ธนำคำรทหำรไทยธนชำต สำขำอำคำรสำทรซิตี ้
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7. ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) สำขำสำทร 2 

ดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจำกบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุข้ำงต้น บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทนุ 

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบญัชีดงักล่ำว โดยจะประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) 

ทัง้นี ้กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลำที่ก ำหนดหรือในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ได้รับค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภำยในเวลำที่ก ำหนดให้ถือเป็นกำร
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไป ตำมรำคำขำยหน่วยลงทนุที่ค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไป 

วิธีกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำร กำรซือ้หน่วยลงทนุแบบลว่งหน้ำ (Saving Plan) 
บริษัทจดักำรอำจรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบสม ่ำเสมอด้วยวิธีกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งผู้ ถือหน่วย
ลงทนุสำมรถติดต่อขอใช้บริกำรได้ที่บริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 
โดยกรอกแบบฟอร์ม “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝำกเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้ำ” โดยบริษัทจดักำรจะท ำ
กำรส่งข้อมลูกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกเพื่อเป็นกำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุตำมจ ำนวน และงวดกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝำกเพื่อซือ้หน่วยลงทุน และใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้ำ” ทัง้นี ้เง่ือนไข 
หลกัเกณฑ์ และวิธีกำรตำ่งๆ ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบลว่งหน้ำ ในกรณีที่บริษัทจดักำรพบว่ำเอกสำรหรือข้อมลูที่ได้รับจำกผู้สัง่ซือ้ไม่
ถกูต้องครบถ้วน หรือในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกเป็นจ ำนวน 2 งวดติดต่อกนั 

กำรจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุ 
บริษัทจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินที่ได้รับช ำระหำรด้วยรำคำขำยหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท ำกำรขำย 
โดยจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะค ำนวณตำมหลกัสำกลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต ำแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 ต ำแหน่งโดยตดัทศนิยม
ต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ 
ในกรณีที่จ ำนวนเงินที่ระบุในใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ ำนวนเงินที่บริษัทจดักำรได้รับช ำระ บริษัทจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้
ตำมจ ำนวนเงินที่ได้รับช ำระเป็นเกณฑ์ 
ในกรณีที่กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลท ำให้จ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. บริษัทจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใช้หลกักำร “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตำมค ำสัง่ซือ้ที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที่สัง่ซื อ้พร้อม
กนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อกำรจดัสรร บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจดัสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้ที่สัง่ซือ้พร้อมกันนัน้ตำม
สดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผู้สัง่ซือ้แต่ละรำยสัง่ซือ้เข้ำมำ (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ
แตบ่ำงสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรจดัสรรหน่วยลงทนุมีผลกระทบต่อกำรลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือต่อ
ช่ือเสียง หรือต่อควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บำงส่วน
หรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทรำบลว่งหน้ำ 

กำรคืนเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนและจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ สั่งซือ้รวมกันเกินจ ำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรจดทะเบียนกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไว้บริษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนตำมหลกักำรสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน และหำกมีกำรสัง่ซือ้พร้อ มกัน และมีหน่วย
ลงทุนไม่เพียงพอต่อกำรจดัสรร บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้ที่สัง่ซือ้พร้อมกันนัน้ตำมสดัส่วนจ ำนวน
หน่วยลงทุนที่ผู้สัง่ซือ้แต่ละรำยสัง่ซือ้เข้ำมำ (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บำงส่วน
หรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ และบริษัทจดักำรจะคืนเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ำมี) 
ให้ผู้สัง่ซือ้ตำมวิธีกำรรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุที่ผู้สัง่ซือ้ระบุไว้ในใบค ำขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัที่
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
 



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เฟลก็ซิเบิล้ พลสั    16 

เง่ือนไขกำรขำยหน่วยลงทนุ 
ในกำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุ หำกมิใช่กรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอื่นที่ จดัตัง้โดยบริษัทจดักำรเพื่อสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มมลูค่ำจะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดักำรไม่ได้ 
กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจดักำรได้รับเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนและได้ท ำรำยกำรขำยหน่วยลงทนุแล้วเพื่อให้
บริษัทจดักำรจดัสรรหน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้จะไม่สำมำรถยกเลิกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณี
พิเศษ 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจำกนำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลกำรสั่งซือ้หน่ วยลงทุนของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ซือ้ตำมค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่
บริษัทจดักำรได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรสัง่ซือ้ในกรณีดงักลำ่วมีผลกระทบตอ่กำรลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือตอ่ชื่อเสียง 
หรือตอ่ควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำร 

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง วนัเวลำและวิธีกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุได้ในอนำคต ภำยใต้เง่ือนไข หลกัเณฑ์
และวิธีกำรที่บริษัทจัดกำรก ำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ โดยประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี)  
 

• กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) หรือช่องทำงอื่นใดตำมที่
บริษัทจัดกำรก ำหนด (ถ้ำมี) ทัง้นี ้สำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถำมข้อมูลได้ที่ฝ่ำย Asset Plus 
Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

เง่ือนไขในกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุได้ ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำย ตัง้แต่เวลำเร่ิมท ำกำร ถึงเวลำ 15.30 น. ตำมรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ที่ค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณและเป็นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

ส ำหรับกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุภำยหลงัวนัเวลำที่ก ำหนดของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด ให้ถือวำ่เป็นกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป ตำมรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณและ
เป็นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนับสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี)ได้รับค ำสัง่ขำยคื นหน่วยลงทุน
และได้ท ำรำยกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สำมำรถยกเลิกค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุได้ เว้นแต่ ได้รับอนญุำตจำกบริษัท
จดักำรเป็นพิเศษ  

ผู้สัง่ขำยคืนไม่สำมำรถยกเลิกค ำสัง่ขำยคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจดักำรอยู่ใน
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมข้อ "กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ"  

อนึง่ ในกรณีที่บญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีมลูค่ำคงเหลือในบญัชี และบญัชีนัน้ไม่มีกำรติดตอ่ขอใช้บริกำรเป็นเวลำนำนติดต่อกนัเกิน 1 ปี 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีดงักลำ่ว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำ  

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง วิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในอนำคตได้ โดยประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท
จดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี)  

กำรจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ 
ยกเว้นในกรณีตำมข้อ "กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" หรือ "กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ" หรือ "กำรหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ" บริษัทจดักำรจะจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขำยคืน โดย
ค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัที่บริษัทจดักำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
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ในกรณีที่ผู้สัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะค ำนวณจ ำนวนเงินที่สัง่ขำยคืน โดยคณูจ ำนวนหน่วยลงทนุด้วยรำคำรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุที่ค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรรับซือ้คืนนัน้ 
ในกรณีที่ผู้สัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนเงิน บริษัทจดักำรจะค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุที่สัง่ขำยคืนด้วย รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค ำนวณได้ ณ 
วนัท ำกำรรับซือ้คืนนัน้ ทัง้นี ้จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ค ำนวณได้จะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ 
กำรขำยคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจดักำร หรือนำยทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่ำผู้สัง่ขำยคืนมีจ ำนวนหน่วยลงทนุตำมทะเบียน
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงพอกบัจ ำนวนหน่วยลงทนุที่สัง่ขำยคืน 
ในกรณีที่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขำยคืนเกินกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีอยู่ตำมทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ตำมทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
บริษัทจัดกำรจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขำยคืนตำมกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตำมเง่ือนไขข้ำงต้น เท่ำที่บริษัทจัดก ำร
สำมำรถรับซือ้คืนได้จำกจ ำนวนเงินสดของกองทนุ 
บริษัทจดักำรจะยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจ ำนวนนัน้ 

กำรช ำระเงินคำ่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดักำรจะช ำระเงินคำ่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมยงัไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนตำมก ำหนดเวลำดงักลำ่ว เน่ืองจำกจ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำในกำรค ำนวณ
มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ หรือรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมที่สมำคมก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบ
จำกส ำนกังำน ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เสร็จสิน้กำรค ำนวณดงักลำ่ว 
ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะช ำระเงินค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบค ำขอเปิดบัญชีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ หรือใบค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ 
 

• กำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอสเซทพลสั เฟล็กซิเบิล้ พลสั กับกองทุนเปิดอื่นที่บริษัทจัดกำรก ำหนดให้
สำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ตำมเง่ือนไขกำรรับค ำสัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โดยถือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัท
จดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) หรือช่องทำงอื่นใดตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด (ถ้ำมี) ทัง้นี ้สำมำรถดขู้อมลูเพิ่มเติม
ได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถำมข้อมลูได้ที่ฝ่ำย Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่ำวหมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทุนหนึ่ง (กองทนุต้นทำง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของอีกกองทุน
หนึ่ง (กองทนุปลำยทำง) โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรน ำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุจำก กองทนุต้นทำง ซึง่ได้หกัค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) เพื่อไปช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทุนกองทุนปลำยทำง ในกรณีที่กองทุนต้นทำงใดมีกำรคิดค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุตำมระยะเวลำกำรถือหน่วยลงทนุ กำรค ำนวณหน่วยลงทนุที่จะขำยคืนจำกกองทนุต้นทำง จะใช้เกณฑ์กำรค ำนวณโดยระบบ 
“เข้ำก่อน ออกก่อน (FIFO)” 

รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(1) ในกรณีที่เป็นกองทนุต้นทำง ให้ใช้รำคำรับซือ้คืนที่ค ำนวณได้เมื่อสิน้วนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณจ ำนวน
เงินที่จะสบัเปลี่ยน 
(2) ในกรณีที่เป็นกองทุนปลำยทำง ให้ใช้รำคำขำยที่ค ำนวณได้เมื่อสิน้วนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณจ ำนวน
หน่วยที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ 
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วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
1. ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทำง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยกรอกรำยละเอียดในค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ ระบเุป็นจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะสบัเปลี่ยน 

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนกองทุนต้นทำงระบุจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จะสบัเปลี่ยนมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่
บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่
ในรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

3. บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนท ำกำรตรวจสอบรำยกำรทัง้หมดกับทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และหำกถูกต้องก็จะ
ด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุยกเลิกหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทำงและเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุปลำยทำงเท่ำกบั
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ค ำนวณได้ตำมหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในหวัข้อรำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

4. นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัที่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

5. บริษัทจดักำรอำจไม่ด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรืออำจหยุดรับค ำสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดักำรอยู่ในระหวำ่งกำรด ำเนินกำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมหวัข้อกำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ 

6. ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้ยื่นค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุแล้วจะไม่สำมำรถเพิกถอนค ำสัง่ดงักล่ำวได้เว้นแต่จะได้รับอนมุตัิจำกบริษัทจดักำร
ก่อนเท่ำนัน้ 

7. สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทำงและสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกำรซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ
ปลำยทำง จะเกิดขึน้หลงัจำกที่ได้มีกำรบนัทึกข้อมลูกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของนำยทะเบียนแล้ว
เท่ำนัน้ 

 

กำรซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

 
บริษัทจัดกำรยังไม่เปิดให้บริกำรซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ ทัง้นี ้หำกบริษัทจัดกำรเปิดให้บริกำรบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ 

ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำโดยประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 

กำรลงทนุในรูปแบบกำรซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต คือ กำรที่ผู้ลงทนุขอท ำประกนัชีวิตกบับริษัทประกนัชีวิต และบริษัทประกนัชีวิตจะ
น ำเงินค่ำเบีย้ประกันส่วนหนึ่งหรือทัง้หมดไปลงทุนในกองทุนรวมตำมที่ผู้ลงทุนเลือกจำกรำยช่ือกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตก ำหนดไว้ โดย
สดัส่วนของเงินค่ำเบีย้ประกันชีวิตที่จะน ำไปลงทนุในกองทนุรวมจะเป็นเท่ำใดขึน้อยู่กับหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในกรมธรรม์ ทั ง้นี ้
เงินค่ำเบีย้ประกันชีวิตที่น ำไปลงทุนในกองทุนรวมอำจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงได้ตลอดเวลำตำมผลประกอบกำรของกองทุนรวมที่ผู้
ลงทนุเลือกไว้ 

ผู้ลงทนุสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรม์ประกนัชีวิต หรือที่เรียกว่ำ กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุได้ โดยติดต่อกบั
บริษัทประกนัชีวิตหรือตวัแทนหรือนำยหน้ำที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนด ทัง้นี ้กำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอำจมีข้อก ำหนด 
และวิธีปฏิบตัิที่แตกต่ำงไปจำกกำรซือ้ขำยกองทนุเพียงอย่ำงเดียว ผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจึงควรศกึษำรำยละเอียด
ในเอกสำรประกอบกำรขำยของกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุก่อน  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตได้ โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ลงทุนทั่วไปทรำบล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 7 วนั โดยจะประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท
จดักำร ข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตมีดงันี ้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีิต 
(1) กำรซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต :  
ผู้ลงทนุสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่ำนบริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนหรือนำยหน้ำที่
บริษัทประกนัชีวิตก ำหนด โดยช ำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คสว่นบคุคล ที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนำคำรที่
บริษัทประกนัชีวิตก ำหนดหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอำจก ำหนดมลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วนั
และเวลำท ำกำรในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วิธีกำรในกำรสัง่ซือ้ วิธีกำรช ำระเงินเพิ่มเติมตำมที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสำร
กำรขำยที่ผู้ลงทนุได้รับจำกบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลำในกำรสัง่ซือ้จะต้องอยู่ภำยใต้กรอบระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุที่ก ำหนด
ไว้ในโครงกำรโดยค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดกำรได้รับเอกสำรและได้รับช ำระเงินครบถ้วนจำกบริษัทประกันชีวิตแล้ว  บริษัท
จดักำร หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อำจปฏิเสธค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื อ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หำกค ำสัง่ดงักล่ำวอำจเข้ำข่ำยลกัษณะกำรท ำธุรกรรมฟอกเงิน หรือกำรก่อกำรร้ำย หรือเข้ำข่ำยบคุคลที่
บริษัทประกนัชีวิตสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำรับประกนั รวมถึงพิจำรณำแล้วเห็นวำ่กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วมีผลกระทบต่อกำรลงทนุของ
กองทนุ หรือตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือตอ่ชื่อเสียง หรือตอ่ควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำรหรือบริษัทประกนัชีวิต 

(2) มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ และจ ำนวนหน่วย
ลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ :  
เน่ืองจำกกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น กำรเวนคืนกรมธรรม์ สดัส่วนกำรเลือก
ลงทนุแต่ละกองทนุ กำรด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนกองทนุ ตลอดจนกำรหกัค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกบักรมธรรม์ เช่น ค่ำกำรประกนัภยั เป็นต้น ดงันัน้ 
กำรสัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตจึงมีข้อก ำหนดในเร่ืองมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำย
คืน จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ และจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ ซึ่ง
อำจแตกต่ำงจำกกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุเพียงอย่ำงเดียว ผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำข้อก ำหนดดงักล่ำว
ได้ ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

(3) กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกัน ชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่ำนบริษัทประกันชีวิต โดยผ่ำน
บริษัทประกนัชีวิตได้ตำมจ ำนวนขัน้ต ่ำและเง่ือนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกนัชีวิต ซึ่งอำจแตกต่ำงจำกจ ำนวนขัน้ต ่ำที่ก ำหนดไว้ส ำหรับกำรสั่ ง
ขำยคืนหน่วยลงทนุเพียงอย่ำงเดียว 
บริษัทประกนัชีวิตอำจส่งค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเป็นประจ ำทกุเดือนเพื่อน ำค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุมำช ำระค่ำกำรประกนัภยั ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินกำร และคำ่ธรรมเนียมกำรบริหำรกรมธรรม์ ตำมอตัรำที่ก ำหนดในกรมธรรม์ประกนัชีวิต ซึง่มลูค่ำในกำรขำยคืนอำจต ่ำกวำ่มลูค่ำ
ขัน้ต ่ำที่ก ำหนดในโครงกำร โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวและจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทนุเป็นรำยปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยล่ำสดุได้ทำงโทรศพัท์หรือช่องทำงอื่นที่บริษัทประกนัชีวิตจะเ ปิดเผย
เพิ่มเติมในเอกสำรประกอบกำรขำย 
บริษัทประกนัชีวิตอำจก ำหนดเง่ือนไขกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ วนัและเวลำในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ วิธีกำรน ำส่งเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 
เพิ่มเติมที่ก ำหนดไว้ในกรมกรรม์ประกนัชีวิตและ/หรือเอกสำรประกอบกำรขำย ภำยใต้กรอบระยะเวลำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำร
ก ำหนดในหนงัสือชีช้วน และค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุจะมีผลเมื่อบริษัทจดักำรได้รับเอกสำรหลกัฐำนจำกบริษัทประกนัชีวิตครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุได้โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวิต ตำมจ ำนวนขัน้ต ่ำและ
เง่ือนไขที่ระบใุนกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

กำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ 
ในกรณีกำรขำยคืนกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุให้กบับริษัทประกนัชีวิตภำยใน 5 วนั
ท ำกำรนบัแตว่นัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
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ในกรณีที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมยงัไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนตำมก ำหนดเวลำดงักล่ำว เน่ืองจำกจ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำในกำรค ำนวณ
มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ หรือรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตำมที่สมำคมก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบ
จำกส ำนกังำน ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เสร็จสิน้กำรค ำนวณดงักลำ่ว 
ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทประกนัชีวิตมีหน้ำที่ต้องช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุที่ได้ รับ
จำกบริษัทจดักำรให้กบัผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมยงัไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนตำมก ำหนดเวลำดงักล่ำว เน่ืองจำกจ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำในกำรค ำนวณ
มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ หรือรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตำมที่สมำคมก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบ
จำกส ำนกังำน ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เสร็จสิน้กำรค ำนวณดงักลำ่ว โดยวิธีกำร
ช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นไปตำมที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

(4) กำรออกและสง่มอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ : 
กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้
ออกใบยืนยนักำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือกำรขำยคืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทุน
หรือกำรขำยคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำว ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสำรรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุน
ภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุโดยตรง 

(5) กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุผ่ำนบริษัทประกนัชีวิต ตำมจ ำนวนขัน้ต ่ำ และเง่ือนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต โดยสง่ค ำสัง่ตำมแบบฟอร์มที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนด ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบ
หน่วยลงทนุระหว่ำงกองทนุรวมภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตตำมที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนดไว้เท่ำนัน้โดยต้องเป็นกำรท ำรำยกำรผ่ำนบริษัท
ประกนัชีวิต 
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่ำว หมำยถึง กำรที่บริษัทประกันชีวิตขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กอ งทุนเปิดต้นทำง) เพื่อซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลำยทำง) ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมเง่ือนไขที่ระบไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสำรกำรขำยกรมธรรม์ โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ด ำเนินกำรน ำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิดต้นทำงซึง่ได้หกัค่ำธรรมเนียมกำร
ขำยคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) เพื่อน ำไปช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดต้นทำง 
ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี ้
1. กำรสบัเปลี่ยนกองทุน คือ กำรสบัเปลี่ยนจำกกองทุนเปิดต้นทำงกองหนึ่งหรือหลำยกองทุนไปกองทุนเปิดปลำยทำงกองหนึ่งหรือหลำย
กองทนุตำมควำมประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นครัง้ครำว 
2. กำรสบัเปลี่ยนกองทนุอตัโนมตัิ คือ กำรสบัเปลี่ยนกองทนุเป็นประจ ำตำมค ำสัง่ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุให้มีกำรขำยหน่วยลงทนุกองทนุเปิด
ต้นทำงกองหนึง่เพื่อไปลงทนุในกองทนุเปิดปลำยทำงอีกกองหนึง่หรือหลำยกองทนุตำมเง่ือนไขที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุแสดงควำมประสงค์ 
3. กำรปรับสดัส่วนกองทนุอตัโนมตัิ คือ กำรสบัเปลี่ยนกองทนุโดยอตัโนมตัิตำมค ำสัง่ในแบบฟอร์มที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนด ให้มีสดัสว่นกำร
ลงทนุเป็นไปตำมที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงควำมประสงค์ 
ทัง้นี ้รูปแบบและเง่ือนไขในกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุข้ำงต้น อำจเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบับริษัทประกนัชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทรำบ โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุและ/หรือผู้ลงทุนที่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุแล้ว 
บริษัทประกันชีวิตอำจระงับกำรสับเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนเป็นกำรชั่วครำว และ/หรือถำวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่ำไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทำงลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จ ำนวนที่ขำยคืนหน่วยลงทุนต้นทำงต ่ำกว่ำจ ำนวนขัน้ต ่ำที่บริษัทประกัน
ชีวิตก ำหนดในกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหรือกรณีที่ยกเลิกตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ออกและจดัส่งหนงัสือยืนยนักำรท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ผู้ ถือหน่วยภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ได้
ด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส ำหรับกรณีกำรสบัเปลี่ยนอัตโนมัติและกำรปรับสดัส่วนกำรลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่ง
รำยงำนยืนยนักำรรับค ำสัง่ครัง้แรกหรือสรุปเป็นรำยงำนประจ ำปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสอบถำมสถำนกำรณ์ลงทนุได้
ตำมช่องทำงที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนด 
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(6) สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
1. ผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไม่วำ่กรณีใดทัง้สิน้ 
2. ผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิน ำหน่วยลงทนุไปจ ำน ำเป็นหลกัประกนั 
3. สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่ำงจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนกองทนุนี ้เน่ือ งจำกบริษัทประกัน
ชีวิตจะท ำหน้ำที่เป็นตวัแทนในกำรรวบรวม และน ำส่งค ำสัง่ซือ้และขำยหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจัดกำรในนำมของบริษัทประกันชีวิตโดยไม่
เปิดเผยช่ือที่แท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Omnibus account) เช่น กำรได้รับข้อมลูกองทนุอำจลำ่ช้ำกวำ่ได้รับจำกบริษัทจดักำรโดยตรง เป็นต้น 

(7) กำรจดัส่งเอกสำรให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ:  
1. เอกสำรกองทุนรวม เช่น รำยงำนรอบระยะเวลำหกเดือนแรก รำยงำนประจ ำปี หรือเอกสำรอื่นใด บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด ำเนินกำร
จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หลงัจำกที่ได้รับข้อมลูหรือเอกสำรดงักลำ่วจำกบริษัทจดักำร 
2. รำยงำนแสดงสถำนะกำรเงินของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรำยงำนแสดงสถำนะทำงกำรเงินให้
ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นรำยปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบฐำนะทำงกำรเงินผ่ำนช่องทำงที่บริ ษัทประกันชีวิตก ำหนด หรือร้องขอ
รำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินเพิ่มเติมจำกบริษัทประกนัชีวิตได้ไม่เกินเดือนละหนึง่ครัง้โดยไม่เสียค่ำธรรมเนียม 
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ปัจจัยควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทนุรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง 

 

• ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business risk) 
คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัท อำจเป็นเหตใุห้ผู้ลงทนุไม่ได้รับผลตอบแทนตำมที่คำดหวงั    
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : ผู้จัดกำรกองทุนมีหน้ำที่วิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงิน กำรบริหำรของบริษัทที่ลงทุน รวมทัง้
ธุรกิจและอตุสำหกรรมประเภทเดียวกนัของบริษัทนัน้ๆ อย่ำงตอ่เน่ืองเพื่อปอ้งกนัควำมเสี่ยงดงักลำ่ว 

• ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) 
คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผนัผวนของรำคำ หรือผลตอบแทนโดยรวมของตรำสำรปรับตวัขึน้ลง โดยได้รับผลกระทบจำกปัจจยัทำงเศรษฐกิจ 
หรือภำวะตลำด เช่น กำรเมือง เศรษฐกิจ ควำมผนัผวนของคำ่เงิน อตัรำดอกเบีย้ เป็นต้น  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อปอ้งกนัควำมเสี่ยง : บริษัทจดักำรจะกระจำยกำรลงทนุ โดยวิเครำะห์ข้อมลูของตรำสำร และสภำวะกำรลงทนุในขณะนัน้ 

• ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk) 
คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่ซือ้หรือขำยตรำสำรไม่ได้ในระยะเวลำหรือรำคำตำมที่ก ำหนดไว้ เน่ืองจำกโอกำสในกำรซือ้หรือขำยตรำสำรมีจ ำกดั  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยง : บริษัทจดักำรจะพิจำรณำลงทนุในตรำสำรที่มีสภำพคล่องสงูถึงปำนกลำงเพื่อควำมคล่องตวั
ในกำรบริหำรกองทนุ 

• ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit risk) 
คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่ผู้ออกตรำสำรหนีไ้ม่สำมำรถจ่ำยคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ได้ตำมที่ก ำหนด 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยง : บริษัทจดักำรจะพิจำรณำลงทนุในตรำสำรที่ผู้ออกตรำสำรมีควำมมัน่คง มีสถำนะกำรเงินที่ดี และ
จะได้มีกำรจดัท ำกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตของผู้ออกตรำสำร รวมถึงอตัรำส่วนด้ำนสภำพคล่องทำงกำรเงิน เพื่อประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

• ควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk) 
เน่ืองจำกสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ อำจมีควำมผนัผวนมำกกว่ำหลกัทรัพย์พืน้ฐำน ดงันัน้ หำกกองทนุลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำย่อม
ท ำให้สินทรัพย์สทุธิมีควำมผนัผวนมำกกวำ่กำรลงทนุในหลกัทรัพย์พืน้ฐำน (Underlying Asset) 
กรณีที่กองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักล่ำวเพื่อปอ้งกนัควำมเสี่ยง กองทนุจะผกูพนัตำมเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญำปอ้งกนัควำมเสี่ยง ซึง่รำคำ 
ณ วนัใช้สิทธิอำจมำกกว่ำ หรือน้อยกว่ำรำคำตลำดขณะนัน้ ทัง้นี ้กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงนัน้ อำจไม่สำมำรถ
ปอ้งกนัควำมเสี่ยงได้ทัง้หมด และกรณีที่ผู้จดักำรกองทนุคำดกำรณ์ผิด กองทนุอำจเสียโอกำสในกำรได้รับผลตอบแทนที่มำกขึน้ 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยง :  ผู้จดักำรกองทนุจะวิเครำะห์สถำนกำรณ์อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำย
ลว่งหน้ำเป็นไปในทิศทำงที่ถกูต้อง เพื่อปอ้งกนัควำมเสี่ยงและเพื่อให้กองทนุมีโอกำสได้รับผลตอบแทนที่มำกขึน้ โดยจะลงทนุในสดัส่วนที่
เหมำะสมกบัหลกัทรัพย์ที่ต้องกำรป้องกนัควำมเสี่ยง 

• ควำมเส่ียงของกำรลงทุนในตรำสำรที่มีสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) 
กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝงที่เป็นไปตำมเกณฑ์หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ซึ่งมีกำรจ่ำยผลตอบแทนในกำรลงทุนโดยอ้ำงอิงกับสินค้ำหรือตวัแปรเฉพำะเมื่อสินค้ำหรือตวัแปรและโครงสร้ำง
ของตรำสำรประเภทนี ้ไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน อำทิ กำรเพิ่มควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนให้แก่
กองทนุตรำสำรหนี ้(Currency Mismatch) หรือกำรสร้ำงภำระผกูผนัให้เกินกว่ำมลูค่ำสินทรัพย์สทุธิของกองทนุ (Leverage) เช่น กำรเข้ำ
เป็นคู่สญัญำออปชนัที่ผกูพนักองทนุในฐำนะผู้ ให้สญัญำ (Option Writer) โดยไม่มีกำรลงทนุในสินค้ำอ้ำงอิงเพียงพอต่อกำรส่งมอบ เป็นต้น 
เพื่อปอ้งกนัควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของคูส่ญัญำและ/หรือในตรำสำร  
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แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : บริษัทจัดกำรจะเลือกลงทุนกับคู่สญัญำที่ได้รับกำรจัดอนัดบัควำมน่ำเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่
สำมำรถลงทนุได้ (Investment grade) จำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือที่ได้รับกำรยอมรับจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. นอกจำกนี ้ตรำสำรดงักลำ่ว
โดยสว่นใหญ่จะไม่สำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ท ำให้กองทนุมีควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำรได้ ดงันัน้ กองทนุจึงจะพิจำรณำลงทนุ
ในสดัส่วนที่เหมำะสมเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำรและอำยุของ Structured Note ที่ไม่ยำวมำกนักเพื่อ
ปอ้งกนัควำมเสี่ยงดงักล่ำว นอกจำกนัน้แล้ว บำงตรำสำรให้สิทธิแก่ผู้ ออกในกำรที่จะช ำระหนีต้ำมตรำสำรก่อนครบอำยตุรำสำร ซึง่ในกำร
ช ำระหนีต้ำมตรำสำรก่อนครบอำยตุรำสำรนัน้ อำจมีผลกระทบจำกมลูค่ำหลกัทรัพย์ที่ลดลงหรือเพิ่มขึน้ได้ 

• ควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเมืองและเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนไปลงทนุ (Country and Political Risk)  
เน่ืองจำกกองทนุอำจจะมีกำรลงทนุในตำ่งประเทศ จงึอำจได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง และเศรษฐกิจได้  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยง : บริษัทจดักำรจะบริหำรควำมเสี่ยงนี ้โดยติดตำมสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจอย่ำง
ใกล้ชิดและน ำมำพิจำรณำอย่ำงสม ่ำเสมอ 

• ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้หรือลดลงของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินสกลุหนึง่เมื่อเทียบกบัเงินอีกสกลุหนึง่ เน่ืองจำกกองทนุอำจมีกำรลงทนุ
ในหลกัทรัพย์ที่ออกเป็นสกลุเงินตำ่งประเทศ ซึง่จะท ำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีควำมไม่แน่นอนเนื่องจำกต้องแลกเปลี่ยนสกลุเงิน 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : บริษัทจัดกำรจะบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนนี ้โดยพิจำรณำลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญำซือ้ขำย
ล่วงหน้ำ (Derivatives) ที่มีตวัแปรเป็นอตัรำแลกเปลี่ยนเงินระหว่ำงค่ำเงินสกุลพืน้ฐำนที่ลงทนุกบัค่ำเงินบำท โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บริษัทจดักำร และอำจท ำให้ได้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในตำ่งประเทศน้อยลง 

• ควำมเส่ียงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 
เน่ืองจำกกองทนุอำจมีกำรลงทนุในต่ำงประเทศ กองทนุจงึมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงตำ่งๆ ภำยในประเทศท่ีกองทนุเข้ำไปลงทนุ 
ทัง้นี ้เน่ืองจำกกองทนุอำจจะมกีำรลงทนุในตำ่งประเทศ จงึอำจได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง และเศรษฐกิจได้ 
แนวทำงกำรบริหำรเพ่ือปอ้งกนัควำมเสี่ยง : บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงประเภทนี ้โดยติดตำมสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง
และเศรษฐกิจอยำ่งใกล้ชิด รวมถึงน ำข้อมลู Scoring ที่ได้จำกแบบจ ำลองของทำง Bloomberg ส ำหรับแตล่ะประเทศคูค้่ำที่บริษัทจดักำรมี
สดัส่วนกำรลงทนุมำพิจำรณำอย่ำงสม ่ำเสมอ 
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ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม 

ส่วนที่ 1 : อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญำ (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตรำสำรภำครัฐไทย ไม่จ ำกดัอตัรำสว่น 
2 ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไม่จ ำกดัอตัรำสว่น 
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แตต่ ่ำกวำ่ 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตำมที่ระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นที2่ ข้อ1 หรือข้อ 3.13.2 สว่นที่2 ข้อ1 ไม่จ ำกดัอตัรำสว่น 
4 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่ผู้ รับฝำกหรือผู้ออกตรำสำรมีลกัษณะอย่ำงใด

อย่ำงหนึ่งดงันี ้
4.1 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2 เป็นธนำคำรออมสนิ ทัง้นี ้เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรที่รัฐบำลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20%  
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นกำรลงทนุใน
ต่ำงประเทศหรือผู้มีภำระผกูพนัมี
ภมูิล ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดยเลือกใช้ 
credit rating แบบ national scale) 

5 ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึง่ทนุ SN หรือศกุกู ที่ ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย 
หรือสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศที่ได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตรำสำรที่มีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีกำรเปิดเผยข้อมลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้≤ 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุ และไม่ได้มี
ลกัษณะตำม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักลำ่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
5.2.3.2 ธนำคำรออมสนิ  
5.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
5.2.3.4 ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยูอ่ำศยั  
5.2.3.6 ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขำยในประเทศไทย  
5.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัรำดงันี ้แล้วแต่อตัรำใดจะ 
สงูกวำ่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของตรำสำรที่ลงทนุใน 

benchmark + 5% 
 

6 ทรัพย์สินดงันี ้
6.1 ตรำสำรทนุที่จดทะเบียนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรัพย์ส ำหรับผู้ลงทนุทัว่ไป
ของ SET หรือของตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทนุที่ผู้ออก
ตรำสำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตทุี่อำจท ำให้มีกำรเพิกถอนกำรเป็นหลกัทรัพย์ 
ซือ้ขำยใน SET หรือในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ)  
6.2 ตรำสำรทนุที่ออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ 
ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลำ่วซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรัพย์ส ำหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET 
หรือของตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงบริษัททีอ่ยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร
แก้ไขเหตทุีอ่ำจท ำให้มีกำรเพิกถอนหุ้นออกจำกกำรซือ้ขำยใน SET หรือในตลำดซือ้ขำย

รวมกนัไม่เกินอตัรำดงันี ้แล้วแตอ่ตัรำใด
จะสงูกวำ่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของทรัพย์สินที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

หลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ) 
6.3 หุ้นทีอ่ยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซือ้ขำยตำม 6.1 
6.4 ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.4.1 เป็นตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ SN หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย
ไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ในต่ำงประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ (แตไ่ม่รวมสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศทีไ่ด้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. 
ในประเทศไทย) หรือเป็นตรำสำร Basel III 
6.4.2 มี credit rating 1 อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตรำสำรที่มีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SET หรือในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีกำรเปิดเผยข้อมลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมีรำยละเอยีดตำมแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ และ
ไม่ได้มีลกัษณะตำม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักลำ่วต้องเป็น
บคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บคุคลตำมข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมำชิก 
6.4.3.3.3 สถำบนักำรเงินตำ่งประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบับคุคลตำมข้อ 
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.5 DW ที่ม ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6 ธุรกรรมดงันี ้ที่คูส่ญัญำมี credit rating 2 อยู่ในระดบั investment grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ขำยหรืออยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซือ้ขำยในกระดำน
ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ส ำหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์
ต่ำงประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วยดงักลำ่วท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตทุี่อำจท ำให้มี
กำรเพิกถอนหน่วยดงักลำ่วออกจำกกำรซือ้ขำยใน SET หรือในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์
ต่ำงประเทศ)  
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุที่ไม่ได้มีลกัษณะกระจำยกำรลงทนุในกิจกำรโครงสร้ำง
พืน้ฐำนอสงัหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำ แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตำมแนวทำง
ที่ส ำนกังำนก ำหนด 
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ขำยหรืออยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจด
ทะเบียนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของ
ตลำด ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจทำให้มีกำรเพิกถอนหน่วยดังกล่ำวออกจำกกำรซือ้ขำยใน 
SET หรือในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ) 
6.9 หน่วย CIS ตำมที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ท่ี
จดทะเบียนซือ้ขำยหรืออยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำย
หลกัทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่ำวที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ไขเหตทุี่อำจทำให้มีกำรเพิกถอน
หน่วยดงักลำ่วออกจำกกำรซือ้ขำยใน SET หรือในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลกัษณะกระจำยกำรลงทุนในกิจกำร
โครงสร้ำงพืน้ฐำน อสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำ แล้วแต่กรณี (diversified fund) 
ตำมแนวทำงที่ส ำนกังำนก ำหนด และมีลกัษณะตำม 6.7.1 

ไม่จ ำกดัอตัรำสว่น 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจำกที่ระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
 
1 กรณีเป็นกำรลงทนุในต่ำงประเทศหรือผู้มีภำระผกูพนัมีภมูิล ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ สำมำรถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 
2 กรณีเป็นกำรลงทนุในต่ำงประเทศที่คูส่ญัญำในฐำนะผู้มภีำระผกูพนัมภีมูิล ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ สำมำรถเลอืกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 
หมำยเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไม่มีข้อก ำหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝำก ผู้ออกตรำสำรหรือคูส่ญัญำ แล้วแต่กรณี 

1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที่ 2 : อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมกลุม่กิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 กำรลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที่อยู่ในกลุม่กิจกำรเดียวกนัหรือกำรเข้ำเป็น
คูส่ญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกบับริษัทดงักลำ่ว  

ไม่เกินอตัรำใดอตัรำหนึ่งดงันี ้แล้วแตอ่ตัรำ
ใดจะสงูกวำ่ 
(1) 25% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของทรัพย์สินทีล่งทนุใน 
benchmark + 10%  

หมำยเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อก ำหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF  
2. derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที่ 3 : อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก B/E หรือ P/N ที่นิติบคุคลตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถึง
สำขำในต่ำงประเทศของนิติบคุคลดงักลำ่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย หรือคูส่ญัญำ ดงันี ้
1.1 ธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินทีม่ีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อทีอ่ยูอ่ำศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมำจำกคูส่ญัญำตำม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี 
เว้นแตเ่ป็น MF ทีม่ีอำยโุครงกำร < 1 ปี ให้
เฉลี่ยตำมรอบอำยกุองทนุ 
- อตัรำข้ำงต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ำยกุองทนุ 
คงเหลือ < 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพำะ MF ท่ีมี
อำยโุครงกำร > 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเง่ือนไขห้ำมเปลี่ยนมอืแต่ MFได้ด ำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตรำสำรได้ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สำมำรถขำย
คืนผู้ออกตรำสำรได้ 
2.2 SN (แตไ่ม่รวมถึง SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และ มีกำรเสนอขำยตำมหลกัเกณฑ์
ที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรตลำดทนุว่ำด้วยกำรขออนญุำตและกำรอนญุำต
ให้เสนอขำยตรำสำรหนีท้ี่ออกใหม่) 
2.3 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน  
2.4 total SIP ตำมข้อ 5 ของสว่นนี ้

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

(ข้อนีไ้ม่ใช้กบักำรลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ที่ลงทนุใน B/E 
P/N SN เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ที่มีอำยไุม่เกินอำยกุองทนุหรือรอบกำร
ลงทนุของ MF หรือมีกำรลงทนุใน derivatives เพือ่ให้ทรัพย์สินดงักลำ่วมีอำยสุอดคล้อง
กบัอำยกุองทนุ) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สินตำมข้อ 8 ของสว่นที ่1 : อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค ำนวณตำม

ผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญำ (single entity limit) แตไ่ม่รวมถึงตรำสำรหนี ้ตรำสำร 
กึ่งหนีก้ึ่งทนุ SN ศกุกู หรือตรำสำร Basel III ที่ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ำกวำ่ 
investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
 

6 derivatives ดงันี ้
6.1 กำรเข้ำท ำธุรกรรม derivatives  ที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง (hedging)  ไม่เกินมลูค่ำควำมเสี่ยงที่มอียู ่ 
6.2 กำรเข้ำท ำธุรกรรม derivativesที่มิใช่เพ่ือกำรลดควำมเสี่ยง (non-hedging) global exposure limit 

6.2.1 กรณี MF ไม่มีกำรลงทนุแบบซบัซ้อน 
จ ำกดั net exposure ที่เกิดจำกกำรลงทนุใน 
derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมำยเหต ุ: ส ำหรับกำรลงทนุในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MFไม่มีข้อก ำหนดเก่ียวกบั product limit 
 
ส่วนที่ 4 : อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมควำมมีสว่นได้เสยีในกิจกำรทีล่งทนุ (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน 

1 หุ้นของบริษัทรำยใดรำยหนึ่ง ทกุ MF รวมกนัภำยใต้กำรจดักำรของ บลจ. รำยเดียวกนัต้องมีจ ำนวนหุ้นของบริษัทรวมกนั 
< 25% ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้  

2 ตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ  
ตรำสำร Basel III และศกุกู ของ 
ผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตรำสำรหนีภ้ำครัฐไทยหรือ
ตรำสำรหนีภ้ำครัฐต่ำงประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่ำหนีส้นิทำงกำรเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตรำสำร 
รำยนัน้ ตำมที่เปิดเผยไว้ในงบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีลำ่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีทีผู่้ออก
ตรำสำรมีหนีส้ินทำงกำรเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรำกฏ
ในงบกำรเงินลำ่สดุ บลจ. อำจน ำมลูค่ำหนีส้ินทำงกำรเงินดงักลำ่วมำรวมกบัมลูค่ำหนีส้นิ
ทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินลำ่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้ินทำงกำรเงนินัน้จะต้องเป็นข้อมลูที่
มีกำรเผยแพร่เป็นกำรทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรไม่มีหนีส้ินทำงกำรเงินตำมที่
เปิดเผยไว้ในงบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีลำ่สดุ2 ให้ใช้อตัรำสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมข้อนีข้องผู้ออกรำยนัน้เป็นรำยครัง้  เว้นแตใ่น
กรณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance 
program) ให้พิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตรำสำรตำมข้อนีโ้ดยเป็นตรำสำรที่ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดบัต ่ำกวำ่ investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทนุเพื่อ
กองทนุภำยใต้กำรจดักำรของ บลจ. รำยเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่ำกำรออก
และเสนอขำยตรำสำรดงักลำ่วเป็นรำยครัง้ เว้นแตก่รณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) ให้พิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
(อตัรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตรำสำรที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน 
2. ธนำคำรออมสิน 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
4. ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน 

5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยูอ่ำศยั 
6. ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพ่ือกำรสง่ออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถำบนักำรเงนิระหวำ่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมำชิก 
11. สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบับคุคลตำม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทนุ CIS ต่ำงประเทศ  
ที่ออกหน่วยนัน้   
- อตัรำข้ำงต้นไม่ใช้กบักำรลงทนุดงันี ้
(1) กำรลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันีโ้ดยได้รับควำมเห็นชอบ
จำกส ำนกังำน  
(1.1) มีขนำดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอำยไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขำยตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้ำง  

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ที่ออกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็น
หน่วย infra ของกองทนุที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 
(1) มีขนำดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอำยไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขำยต่อผู้ลงทนุในวงกว้ำง 

5 หน่วย property ของกองทนุใด
กองทนุหนึง่ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ที่ออกหน่วยนัน้ 
เว้นแตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำน 
(1) มีขนำดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอำยไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขำยต่อผู้ลงทนุในวงกว้ำง 

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

หมำยเหต:ุ 
1 หนีส้ินทำงกำรเงิน (financial liability) ให้พิจำรณำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ผู้ออกตรำสำรดงักล่ำวได้จดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีนัน้ โดย
เป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบัญชีตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพบัญชี หรือมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินที่ เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล เช่น  International Financial Reporting Standards (IFRS) ห รือ United States Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบก ำหนดกำรจดัท ำงบกำรเงินในครัง้แรกของผู้ออกตรำสำร 

ทัง้นี ้กำรค ำนวณสดัส่วนตำมนโยบำยกำรลงทนุและอตัรำสว่นกำรลงทนุให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยกำรลงทนุ
ของกองทนุ และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม  
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดที่เรียกเกบ็จำกกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบญัชตีัง้แต่เดือน สิงหำคม ถงึ กรกฎำคม ย้อนหลัง 3 ปี 

 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเกบ็จำกกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ) 

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 4.49 ต่อปี ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวม  

   

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมดที่
ประมำณกำรได้ 

    

1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร  ไม่เกินร้อยละ 1.99 ตอ่ปี  

ของมลูค่ำทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
1.61 1.61 1.61 

2. ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไม่เกินร้อยละ 0.08 ตอ่ปี  

ของมลูค่ำทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
0.05 0.05 0.05 

3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหนว่ยลงทนุ  ไม่เกินร้อยละ 0.99 ตอ่ปี  

ของมลูค่ำทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
0.98 0.99 0.99 

4. ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ 1 ไม่เกินร้อยละ 1.43 ตอ่ปี  

ของมลูค่ำทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
   

▪ ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ 
และสง่เสริมกำรขำย ในชว่งกำรเสนอขำย
หน่วยลงทนุครัง้แรก (IPO) 

ตำมที่จ่ำยจริง  
แตไ่ม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี  
ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำร 

0.01 - - 

▪ ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ 
และสง่เสริมกำรขำย ภำยหลงักำรเสนอขำย
หน่วยลงทนุครัง้แรก 

ตำมที่จ่ำยจริง  

แตไ่ม่เกินร้อยละ 0.50   ต่อปี  - - 0.07 

▪ ค่ำประกำศ NAV ในหนงัสือพิมพ์ ตำมที่จ่ำยจริง 0.01 0.02 0.01 

▪ ค่ำสอบบญัชี ตำมที่จ่ำย 0.01 0.02 0.01 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรไม่ได้    

▪ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  ตำมที่จ่ำยจริง 0.11 0.23 0.10 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด 2 2.78 2.92 2.84 

▪ ค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ ตำมที่จ่ำยจริง 2.50 2.84 2.03 
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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 

1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ 3 ไม่เกินร้อยละ 1.50 1.25 1.25 1.25 

2. ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 

3. ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเข้ำ 3 ไม่เกินร้อยละ 1.50 1.25 1.25 1.25 

4. ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก  ไม่มี ไม่มี 

5. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรำ 50  บำทต่อรำยกำร 50 บำทตอ่รำยกำร 

6. ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบหน่วยลงทนุหรือเอกสำรแสดง
สิทธิในหน่วยลงทนุแทนฉบบัเดิมทีส่ญูหำย 

ฉบบัละ 50 บำท ยกเว้นไม่เรียกเกบ็ 

7. ค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ อตัรำที่ธนำคำรพำณิชย์ก ำหนด 

8. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินเพ่ือซือ้/ขำยคืนหน่วยลงทนุ 
หรือคำ่ธรรมเนียมกำรหกัเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ 

อตัรำที่ธนำคำรพำณิชย์ก ำหนด 
 

9. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดักำร 
หรือนำยทะเบียนด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจำกกรณีปกติ 

ไม่เกิน 75 บำทตอ่รำยกำร ยกเว้นไม่เรียกเกบ็ 

 
หมำยเหตุ 
1 เมื่อค ำนวณรวมกบัค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจำกกองทนุรวมตำมข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด 
2 ไม่รวมคำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ และคำ่ธรรมเนียมต่ำงๆ ที่เกิดขึน้จำกกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ และไม่รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีตรำสำรหนี ้
3 บริษัทจดักำรอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มในอตัรำที่ไม่เท่ำกนั ได้ โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งรำยละเอียด
หลกัเกณฑ์ในกำรคิดค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว โดยจะประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์บริษัทจดักำรและหรือเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) 

ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมและจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้ำงต้น เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่มและภำษีอื่นใด
ในท ำนองเดียวกนั (ถ้ำมี)  

บริษัทจัดกำรจะค ำนวณค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวนัที่มีกำร
ค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่ำหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ นัน้เป็นฐำนในกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียม  

บริษัทจัดกำรอำจเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูตำมที่ได้ระบุไว้ในโครง กำร บริษัท
จดักำรจะประกำศให้ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรโดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้ไม่เกินกว่ำอตัรำร้อยละ 5 ของอตัรำค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยใน
รอบระยะเวลำย้อนหลงั 1 ปีนบัแต่วนัที่บริษัทจดักำรประสงค์จะขึน้ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ดงักล่ำวโดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ก ำหนด  
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หมำยเหต ุ: บริษัทจดักำรได้ค ำนวณมลูค่ำหลกัทรัพย์ของกองทนุโดยใช้วิธีกำรค ำนวณตำมหลกัเกณฑ์ของสมำคมบริษัทจดักำรกองทนุ (AIMC) 
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ค ำอธิบำยกำรจดัอันดบัตรำสำรของสถำบนัจัดอนัดับควำมน่ำเชื่อถือ 

AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีควำมเสี่ยงต ่ำทีส่ดุ บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ ควำม
เปลี่ยนแปลงทำงธรุกิจและเศรษฐกิจจะสง่ผลกระทบน้อยมำก 

AA มีควำมเสีย่งต ่ำมำก มีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมำก แต่อำจได้รับผลกระทบจำกควำม
เปลี่ยนแปลงทำงธรุกิจและเศรษฐกิจมำกกวำ่อนัดบัเครดิตที่สงูกวำ่ 

A มีควำมเสีย่งในระดบัต ่ำ มีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคืนเงนิต้นในเกณฑ์สงูแต่อำจได้รับผลกระทบจำกควำม
เปลี่ยนแปลงทำงธรุกิจและเศรษฐกิจมำกกวำ่อนัดบัเครดิตที่สงูกวำ่ 

BBB มีควำมเสีย่งและมคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปำนกลำง ควำมผนัผวนทีเ่กิดขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลง
ทำงธุรกิจและเศรษฐกิจอำจมีผลให้ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่สงูกวำ่ 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกที่ได้รับอนัดบัเครดิตใน
ระดบัดงักลำ่วท่ีมีเคร่ืองหมำย “+” ด้วยจะได้รับควำมคุ้มครองด้ำนกำรผิดนดัช ำระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกที่ได้รับอนัดบัเครดิตใน
ระดบัดงักลำ่วท่ีมีเคร่ืองหมำย “+” ด้วยจะได้รับควำมคุ้มครองด้ำนกำรผิดนดัช ำระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 

 
  



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เฟลก็ซิเบิล้ พลสั    34 

 
  



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เฟลก็ซิเบิล้ พลสั    35 

 
  



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เฟลก็ซิเบิล้ พลสั    36 

 

 
   



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เฟลก็ซิเบิล้ พลสั    37 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุน 
รอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 27 กรกฎำคม 2565 

(NAV ณ 27 กรกฎำคม 2565 = 12.5709 บำท) 

ASP-FLEXPLUS 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  -16.87% -9.91% -11.95% -10.04% 9.19% - - 4.70% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * -1.18% -2.14% -0.92% 3.51% -6.47% - - -2.60% 
ควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนินงำน 
(standard deviation) 

16.16% 15.49% 16.38% 13.54% 15.21% - - 13.51% 

ควำมผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation)  *  

5.66% 6.24% 5.93% 5.26% 9.96% - - 8.22% 

Information Ratio -1.99 -2.26 -1.68 -1.23 1.24 - - 0.66 

หมำยเหตุ : 

- วนัที่จดทะเบียนกองทนุ 2 สิงหำคม 2560 
- * 1. ดชันีผลตอบแทนรวมตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสดัส่วน 40% 

2. ดชันีตรำสำรหนีภ้ำครัฐระยะสัน้ (Short-term Government Bond Index) ในสดัส่วน 30% 
3. อตัรำดอกเบีย้เงินฝำกประจ ำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบคุคลธรรมดำของธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรกรุงไทย 
และธนำคำรไทยพำณิชย์ ในสดัส่วน 20% 

4. ดชันี MSCI AC ASEAN (USD) ค ำนวณโดยใช้ผลตอบแทนรวม (Total Return) ปรับด้วยอตัรำแลกเปลี่ยน เพื่อเทยีบสกลุเงินบำท ณ 
วนัที่ค ำนวณผลตอบแทน ในสดัส่วน 10% 

-  1% ต่อปี 
-  2% ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึน้จริง 
- กำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี ้ได้จัดขึน้ตำมประกำศสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน  เร่ือง มำตรฐำนกำรวดัและน ำเสนอผล
กำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม 

- ผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวมเป็นผลกำรด ำเนินงำนหลงัหกัค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ รับฝำกทรัพย์สิน หรือคำ่ใช้จ่ำยต่ำงๆ 
- ผลกำรด ำเนิงำนในอดีต / ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลำดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนใน
อนำคต 
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี 

(Maximum Drawdown) 
ณ สิน้รอบ 27 กรกฎำคม 2565 

 

-42.23% 
 
 
 
 

อำยุเฉล่ียของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 27 กรกฎำคม 2565 
 

N/A 
 
 
 
 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทนุของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 27 กรกฎำคม 2565 
 

358.69% 
 
 
 
 

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 27 กรกฎำคม 2565 

 

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

 
  

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

• กองทนุอำจลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรลงทนุ (efficient portfolio management (EPM)) และ
อำจลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured Note) กองทนุจงึมีควำมเสี่ยงมำกกวำ่กองทนุรวมอื่น จึงเหมำะสมกบัผู้ลงทนุ
ที่ต้องกำรผลตอบแทนสงูและสำมำรถรับควำมเสี่ยงได้สงูกว่ำผู้ลงทนุทัว่ไป ผู้ลงทนุจึงควรลงทนุในกองทนุรวมเมื่อมีควำมเข้ำใจในควำมเสี่ยง
ของสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ และผู้ลงทนุควรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรลงทนุ โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรลงทนุ วตัถปุระสงค์กำรลงทนุ 
และฐำนะกำรเงินของผู้ลงทนุเอง 

• บริษัทจดักำรอำจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจดักำร เช่นเดียวกนักบัที่บริษัทจดักำรลงทนุ ในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
เพื่อกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนก ำหนด โดยบริษัทจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนที่ป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้
เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท (www.assetfund.co.th) 

• ในกรณีที่มีแนวโน้มวำ่จะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดักำรอำจใช้ดลุย
พินิจในกำรเลิกกองทนุรวม และอำจยกเลิกค ำสัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้วหรือหยดุรับค ำสัง่ดงักลำ่วได้ 

• กองทนุนีอ้ำจ/จะมีกำรกระจกุตวัของกำรถือหน่วยลงทนุของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ดงักล่ำวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอำจมีควำมเสี่ยงให้กองทนุต้องเลิกกองทนุรวมได้ ผู้ลงทนุสำมำรถตรวจสอบข้อมลูกำรถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 
ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดักำร www.assetfund.co.th 

• ผู้ลงทนุสำมำรถตรวจดขู้อมลูที่อำจมีผลต่อกำรตดัสินใจลงทนุ เช่น กำรท ำธุรกรรมกบับุคคลที่เก่ียวข้องได้ที่ส ำนกังำน คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เน่ืองจำกเป็นข้อห้ำมตำมกฎหมำย และเป็น
เร่ืองที่ไม่พึงกระท ำโดยวิชำชีพ เว้นแต่เป็นกำรรับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือพนกังำนของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตำมเทศกำลที่เป็น
ประเพณีนิยมตำมแนวทำงปฏิบตัิ ที่ผู้ประกอบธุรกิจก ำหนดไว้ภำยในบริษัท ซึง่สำมำรถขอดแูนวทำงนีไ้ด้ที่บริษัทจดักำร 

• บริษัทจดักำรอนญุำตให้พนกังำนลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ที่สมำคมบริษัท
จดักำรลงทนุก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทนุดงักลำ่วให้บริษัทจดักำรทรำบ เพื่อที่บริษัทจดักำรจะสำมำรถก ำกบัและดแูลกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ของพนกังำนได้ 

• กำรพิจำรณำร่ำงหนงัสือชีช้วนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นกำรแสดงวำ่ส ำนกังำนได้รับรองถึงควำมถกูต้องของข้อมลู
ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขำยนัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2565 
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