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กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด ์
Asset Plus Gold Fund 

(ASP-GOLD) 
“กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในผูอ้อกและหมวดอตุสาหกรรม  
จงึมีความเสี่ยงที่ผูล้งทนุอาจสญูเสียเงินลงทนุจ านวนมาก” 
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หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทนุรวม – ข้อมูลสรุปโครงกำรฯ 
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด ์

ประเภท และนโยบำยกำรลงทุนของกองทนุรวม รวมถงึผลตอบแทนทีผู้่ลงทุนจะได้จำกเงนิลงทนุ 

ประเภท กองทนุรวมหน่วยลงทนุ ประเภท Feeder Fund 

อำยุโครงกำร ไม่ก าหนด 

วันทีไ่ด้รับอนุมัตใิหจ้ัดตัง้และจัดกำรกองทุนรวม :  วนัที่ 5 มิถนุายน 2552 

วันทีจ่ดทะเบยีนกองทุนรวม :  วนัที่ 2 กรกฎาคม 2552 

กองทุนรวมนีจ้ะน ำเงนิไปลงทุนในทรัพยส์ินใด 
เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลกั) ซึ่งบริหารและจัดการโดย World Gold Trust Services LLC โดย
เฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนรวมอีที เอฟ (Exchange 
Traded Fund) ประเภทกองทนุเพื่อผูล้งทนุทั่วไป (Retail Fund) ที่จดทะเบียนซือ้ขายที่ตลาดหลกัทรพัยส์ิงคโ์ปร ์(Singapore Stock Exchange 
(SGX)) โดยเฉลี่ยในรอบบญัชีไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ กองทนุดงักล่าวมีนโยบายลงทนุในทองค าแท่ง เพื่อสรา้ง
ผลตอบแทนของกองทนุหลงัหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการจดัการใหใ้กลเ้คียงกบัผลตอบแทนของราคาทองค า และเป็นหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมต่างประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)   
เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรพัยส์ินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้งนี ้ตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร  เพื่อประโยชนส์ูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 
นอกจากนี ้บรษัิทอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 
เน่ืองจากกองทนุมีนโยบายเนน้ลงทนุในตา่งประเทศ จงึอาจจะไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน บรษัิทจดัการอาจ
พิจารณาจดัใหม้ีการประกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรอืความเสี่ยงจากการลงทนุในต่างประเทศ ใหเ้หมาะสม
กบัสภาวการณแ์ตล่ะขณะ ตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ โดยจะพิจารณาลงทนุในหรอืมีไวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ที่
มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงินระหวา่งคา่เงินสกลุพืน้ฐานที่ลงทนุกบัคา่เงินบาท เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงจากการลงทนุ (Hedging) โดย
ใชก้ารคาดการณแ์นวโนม้อตัราแลกเปลี่ยนเงินเป็นปัจจยัหลกั กลา่วคือ ในกรณีบรษัิทจดัการคาดการณว์า่คา่เงินดอลลารส์หรฐัมีแนวโนม้
อ่อนค่าลง บรษัิทจดัการอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนในสดัส่วนที่ค่อนขา้งมาก แต่
หากคา่เงินดอลลารส์หรฐัมีแนวโนม้แข็งคา่ขึน้ บรษัิทจดัการอาจพิจารณาไม่ลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงอตัรา
แลกเปลี่ยน หรอือาจลงทนุในสดัสว่นนอ้ย 

ผู้ลงทุนจะได้อะไรจำกเงนิลงทุน  
ผูล้งทนุมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนในรูปก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้ เมื่อผูล้งทนุขายคืนหน่วยลงทนุ 

 

ลักษณะส ำคัญของกองทุน 

• มีกำรก ำหนดประเภทผู้ลงทุน หรือแบ่ง class หรือไม่ ?  
กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป และไม่มีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ 

• กองทุนรวมนีมี้จ ำนวนเงนิทนุโครงกำรล่ำสุดเท่ำใด ?  
1,000 ลา้นบาท  

• เหมำะสมกบัเงนิลงทุนลักษณะใด  ควรลงทุนในระยะเวลำนำนเทำ่ใด ? 
เหมาะสมกบัเงินลงทนุที่ผูล้งทนุตอ้งการกระจายการลงทนุไปยงัหลกัทรพัยต์่างประเทศและมุ่งหวงัผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุ
รวมต่างประเทศ โดยเงินลงทนุดงักลา่วตอ้งสามารถรบัความเสี่ยงไดส้งู และตอ้งการผลตอบแทนในระยะยาว 
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• ปัจจัยใดมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงนิลงทุน ? 
-  การเปลี่ยนแปลงของราคาทองค าที่กองทนุ SPDR Gold Trust ลงทนุ 
-  อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ (สกลุดอลลารส์หรฐั) ซึง่จะมีผลกระทบตอ่การเคลื่อนไหวของมลูค่าหน่วยลงทนุได ้

• เป็นกองทุนรวมทีมี่ผู้ประกันเงนิลงทุน หรือมุ่งเน้นคุ้มครองเงนิต้น หรือไม่ ? 
เป็นกองทนุรวมทั่วไปที่ไม่ใช่กองทนุที่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุ และไม่ไดคุ้ม้ครองเงินตน้ 

• รอบระยะเวลำบัญชี  
30 เมษายนของทกุปี 

• กำรลงทุนในกองทุนรวมนีค้วรเปรียบเทยีบกับตัวชีว้ัด (Benchmark) ใด ?  
บรษัิทจดัการไดเ้ปลี่ยนแปลงดชันีชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุใหม่ ทัง้นี ้มีผลตัง้แต่วนัที่ 3 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป โดยจะเปรยีบเทียบกบั 
ดชันีราคาทองค าในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั (LBMA Gold Price AM) ในสดัส่วน 100% 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใตก้รอบ
นโยบายการลงทุนที่ก  าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยน
ตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกับตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือ 
ประกาศขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการ
เปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทียบในกรณีที่ผูอ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดย
บริษัทบริษัทจดัการจะแจง้เปลี่ยนแปลงดงักล่าวผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ภายใน
เวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได ้

• กองทุนรวมต่ำงประเทศน้ันมีนโยบำยกำรลงทุน ปัจจัยควำมเส่ียงทีส่ ำคัญ และผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงไร ? 
ลักษณะส ำคัญของกองทนุ SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) 
ประเภทกองทนุ กองทนุรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) เพื่อผูล้งทนุทั่วไป สกลุดอลลารส์หรฐั   

ซึง่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยส์ิงคโปร ์
วตัถปุระสงค ์ วตัถปุระสงคเ์พื่อหวงัผลตอบแทนที่ดีในรูปการเติบโตของสินทรพัยส์ทุธิในระยะยาว 
นโยบายการลงทนุ ลงทนุในทองค าแท่ง เพื่อสรา้งผลตอบแทนของกองทนุหลงัหกัคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่าย

ในการจดัการใหใ้กลเ้คียงกบัผลตอบแทนของราคาทองค า ทัง้นี ้ทองค าแท่งที่กองทนุลงทนุ
เป็นทองค าที่มีมาตรฐานสงู (99.5% ขึน้ไป) ซึง่ผ่านการรบัรองจาก London Bullion Market 
Association (LBMA) ซึง่เป็นหน่วยงานท่ีเป็นที่ยอมรบัระดบัสากล 

อายกุองทนุ ไม่ก าหนด 

บรษัิทจดัการ (Managing Owner) World Gold Trust Services, LLC 

ผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee) Bank of New York Mellon Asset Servicing 

ตลาดหลกัทรพัยท์ี่จดทะเบียนซือ้ขาย Singapore Exchange Ltd. (SGXST) 
All in Fees ไม่เกิน 1% ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

ข้อจ ำกัดกำรลงทุน : กองทนุจะไม่ลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่ที่สามารถลงทนุได ้(Non-Investment Grade) 
และตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) 

ข้อมูลรำคำทองค ำทีใ่ช้อ้ำงอิง : LBMA Gold Price ซึง่เป็นราคาทองค าแท่งมาตรฐานท่ีมีการประกาศในรูป USD/Troy ounce 
ซึง่เป็นราคาซือ้ขายกลางส าหรบัการซือ้ขายทองค าที่ประกาศทกุวนั ณ เวลาประมาณ 10.30 AM (London Time) 
สามารถดรูาคาทองค าที่ใชอ้า้งอิงไดท้กุวนัผ่าน website: http://www.lbma.org.uk 
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ปัจจัยควำมเส่ียงทีส่ ำคัญของกองทุน SPDR Gold Trust 
ก) ความเสี่ยงเรื่องความผนัผวนสงูของราคาเน่ืองจาก 

กองทนุหลกัลงทนุในทองค าซึง่เป็นสินคา้โภคภณัฑป์ระเภทเดียว ท าใหม้ีความผนัผวนสงู เน่ืองจากมีการกระจายการลงทนุต ่า 
ข) ความเสี่ยงเรื่อง Basis Risk ท าใหม้กีารเคลื่อนไหวของกองทนุอาจตา่งไปจากการเคลื่อนไหวของราคาทองค า 

 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) 

 
- แหลง่ที่มาของขอ้มลู: Fact sheet ของ SPDR Gold Trust ณ วนัที่ 30 เมษายน 2565 
- สามารถดขูอ้มลูผลการด าเนินงานยอ้นของกองทนุหลกัไดท้ี่ http://www.spdrgoldshares.com  
- ผลการด าเนินงานในอดีตมิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 
 
 
 



 
กองทนุเปิดแอสเซทพลสัโกลด ์                        5 
 

ข้อก ำหนดกำรในกำรซือ้ขำยและโอนหน่วยลงทุน 

• กองทุนรวมนีมี้วิธีกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร ? 

กำรเปิดเสนอขำยหน่วยลงทุน 
มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกและครัง้ถดัไป ไม่นอ้ยกว่า 1,000 บาท 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชีช้วนและเอกสารการจองซือ้ไดท้ี่บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน ทุกวัน ใน
ระหว่างเวลาท าการ 

ในกรณีที่ไม่เคยมีบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ผูส้นใจลงทนุตอ้งเปิดบญัชีดงักลา่วก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชีผูถื้อหน่วย
ลงทุนและเอกสารที่ก าหนดอย่างถูกตอ้งและตามความเป็นจริง พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน ตามที่บริษัทจัดการก าหนดในการเปิด
บญัชี ผูถื้อหน่วยลงทนุซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 
1. กรณีบคุคลธรรมดา  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตวัขา้ราช การ หรือส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือส าเนาหนงัสือ
เดินทางซึง่ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  
2. กรณีนิติบคุคล  
(1) ส  าเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 
(2) ส  าเนาหนงัสือบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบั  
(3) ตวัอย่างลายมือชื่อผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเงื่อนไขการลงนาม  
(4) ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล  
ทัง้นี ้เอกสารตา่งๆ ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งรบัทราบและยินยอมที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน ใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุและใบค า
ขอเปลี่ยนแปลงขอ้มลู รวมทัง้เง่ือนไขอื่นๆ ที่บรษัิทจดัการหรือนายทะเบียนจะก าหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไวท้ี่บรษัิทจดัการเพื่อแจง้
ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ ทัง้นี ้กรณีบริษัทจดัการจะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงวิธีการเปิดบญัชี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหนา้ โดยติดประกาศไวท้ี่บรษัิทจดัการ และส านกังานของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก (หลัง IPO) 
บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทกุวนัท าการ ที่เป็นวนัท าการปกติของบริษัทจดัการและกองทนุ
ต่างประเทศ โดยผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าตามเง่ือนไขของการสั่งซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป ตัง้แต่เวลาเปิด
ท าการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึง่ค านวณตามหวัขอ้ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการ
ค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ ์และวิธีด าเนินการในกรณีที่มลูค่า
หน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง” โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มช าระเงินคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้น 

ผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) หรือ
ช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถา้มี) เช่น Asset Plus Online (https://tradeassetfund.com), แอปพลิเคชัน ASP FUND 
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ผ่ าน App Store (iOS) และ Play Store (Android) ทั้งนี ้ สามารถดูข้อมูล เพิ่ ม เติมได้ที่ เว็บ ไซต ์
www.assetfund.co.th หรือสอบถามขอ้มลูไดท้ี่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท ์02-672-1111 

ผูส้ั่งซือ้อาจช าระค่าสั่งซือ้เป็นเงินสด เช็ค ดราฟท ์หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได ้ภายในเวลา 15.30 น.ของวนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ โดยขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. แอสเซท พลสั จ ากดั” ซึ่งเป็นบญัชีกระแสรายวนัที่เปิดไว้
กบัธนาคารดงัต่อไปนี ้
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1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎรบ์รูณะ   
2. ธนาคารกรุงศรอียธุยา สาขาพระรามที่ 3  
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร  
4. ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาถนนวิทย ุ
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพรท์าวเวอร ์
6. ธนาคารทหารไทย สาขาอาคารสาทรซิตี ้ 
7. ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) สาขาสาทร 2 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบญัชีดงักล่าว โดยจะติดประกาศไวท้ี่ที่ท  าการของบริษัทจัดการและผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คืน 

ทัง้นี ้การสั่งซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนด หรือ ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ไดร้บัค าาสั่งซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนด ใหถื้ อ
เป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ตามราคาขายหน่วยลงทนุที่ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถัดไป 

ทัง้นี ้ดอกเบีย้รบัหรอืผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไดร้บัจากบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุขา้งตน้ บรษัิทจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นผลประโยชนต์่อกองทนุ 

ในการช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอื่นที่จดัตัง้โดยบริษัทจดัการเพื่อ
สั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนีก้ับบ ริษัท
จดัการไม่ได ้

การสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการไดร้บัเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนครบถว้นและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแ ลว้ 
เพื่อใหบ้ริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้จะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบริษัท
จดัการเป็นกรณีพิเศษ 

สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซื ้อหน่วยลงทนุ ใน
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้ตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่
บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสั่งซือ้ในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทนุ หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ หรื อต่อ
ช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษัิทจดัการ 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มวิธีการใหบ้ริการการซือ้ขายหน่วยลงทนุในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหนา้ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน (ถา้มี) 

การซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการ การซือ้หน่วยลงทนุแบบลว่งหนา้ (Saving Plan) 
บริษัทจัดการอาจรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการการซือ้หน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอดว้ยวิธีการหกับัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งผูถื้อ
หน่วยลงทนุสามรถติดต่อขอใชบ้ริการไดท้ี่บรษัิทจดัการและ/หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน (ถา้มี) โดยกรอกแบบฟอรม์ “หนงัสือ
ยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนล่วงหนา้” โดยบริษัทจดัการจะท าการส่งขอ้มลูการหกัเงิน
จากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นการช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวน และงวดการสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้น
แบบฟอรม์ “หนงัสือยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุลว่งหนา้” ทัง้นี ้เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และ
วิธีการตา่งๆ ตามที่บรษัิทจดัการก าหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซือ้หน่วยลงทุนแบบล่วงหนา้ ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าเอกสารหรือขอ้มลูที่ไดร้บัจากผู้
สั่งซือ้ไม่ถกูตอ้งครบถว้น หรอืในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหกับญัชีเงินฝากเป็นจ านวน 2 งวดติดต่อกนั 

การจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ 
บรษัิทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้โดยค านวณจากจ านวนเงินที่ไดร้บัช าระหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการ
ขาย โดยจ านวนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัจดัสรรจะค านวณตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่ง แต่ใชท้ศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดั
ทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
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ในกรณีที่จ  านวนเงินที่ระบใุนใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินที่บริษัทจดัการไดร้บัช าระ บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทนุ
ใหต้ามจ านวนเงินที่ไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์

ในกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนนั้นมีผลท าใหจ้  านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ านวนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใชห้ลกัการ “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามค าสั่งซือ้ที่สามารถเรียกเก็บเงินได ้
ในกรณีที่สั่งซือ้พรอ้มกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษัิทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ใหผู้ส้ั่งซื ้อที่
สั่งซือ้พรอ้มกันนั้นตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผูส้ั่งซือ้แต่ละรายสั่งซือ้เขา้มา (Pro Rata) ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
จดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีที่บรษัิทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการจดัสรรหน่วยลงทนุมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรอืตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือ
ต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่
บางสว่นหรอืทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้ทราบลว่งหนา้ 

การคืนเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุและจ านวนหน่วยลงทุนที่ผูส้ั่งซือ้รวมกนัเกินจ านวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการจดทะเบียนกบัส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้บรษัิทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการสั่งซือ้ก่อนไดก้่อน และหากมีการสั่งซือ้พรอ้มกนั และมีหน่วย
ลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ใหผู้ส้ั่งซือ้ที่สั่งซือ้พรอ้มกันนั้นตามสัดส่วน
จ านวนหน่วยลงทนุที่ผูส้ั่งซือ้แต่ละรายสั่งซือ้เขา้มา (Pro Rata) ทัง้นี ้บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่
บางส่วนหรือทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และบริษัทจดัการจะคืน เงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้ม
ดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหผู้ส้ั่งซือ้ตามวิธีการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุที่ผูส้ั่งซือ้ระบุไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนั
ท าการนบัตัง้แตว่นัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ 

วิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่
บริษัทจัดการก าหนด (ถา้มี) เช่น Asset Plus Online (https://tradeassetfund.com), แอปพลิเคชัน ASP FUND โดยสามารถดาวนโ์หลดได้
ผ่าน App Store (iOS) และ Play Store (Android) ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซต ์www.assetfund.co.th หรือสอบถามขอ้มลูไดท้ี่
ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท ์02-672-1111 

บริษัทจดัการจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทกุวนัท าการ ที่เป็นวนัท าการปกติของบริษัทจดัการและกองทนุต่างประเทศ ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ 
ถึงเวลา 15.30 น. ส าหรบัการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุหลงัวนัเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะถือว่าเป็นค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุส าหรบั
วนัท าการซือ้ขายถัดไป โดยบริษัทจัดการจะท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึ่ง
ค านวณตามหัวขอ้ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง” 

การสั่งขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณต์่อเมื่อบรษัิทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนไดร้บัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุจากผูถื้อ
หน่วยลงทนุ และไดท้ ารายการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแลว้ 

ผูส้ั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสั่งขายคืนได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจดัการอยู่
ในระหวา่งการด าเนินการตามขอ้ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ" 

อนึ่ง ในกรณีที่บญัชีของผูถื้อหน่วยลงทนุไม่มีมลูค่าคงเหลือในบญัชี และบญัชีนัน้ไม่มีการติดตอ่ขอใชบ้รกิารเป็นเวลานานติดต่อกนัเกิน 
1 ปี บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีดงักลา่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

ทัง้นี ้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัที ในกรณีที่มีผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งขายคืนหน่วยลงทนุเป็น
มลูค่าตัง้แต ่10 ลา้นบาทขึน้ไป 

 

https://tradeassetfund.com/
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การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 
ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ" หรือ "การหยดุรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ" บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั่งขาย
คืน โดยค านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัที่บรษัิทจดัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีที่ผูส้ั่งขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนเงินที่สั่งขายคืน โดยคณูจ านวนหน่วยลงทนุดว้ยราคารบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คืนนัน้ 

ในกรณีที่ผูส้ั่งขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทนุที่สั่งขายคืนดว้ย ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค  านวณ
ได ้ณ วนัท าการรบัซือ้คืนนัน้ ทัง้นี ้จ  านวนหน่วยลงทนุที่ค  านวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณต์่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ั่งขายคืนมีจ านวนหน่วยลงทุน 
ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทนุที่สั่งขายคืน 

ในกรณีที่จ  านวนหน่วยลงทุนที่ผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งขายคืนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน ผูถื้อ
หน่วยลงทนุ บรษัิทจดัการจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุที่สมบรูณ ์ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้  เท่าที่บริษัทจดัการ
สามารถรบัซือ้คืนไดจ้ากจ านวนเงินสดของกองทนุ 

บรษัิทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทนุในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ 

การช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
บรษัิทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิใหน้บั
รวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้
ประกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งในต่างประเทศซึง่จะสง่ผลกระทบต่อการช าระราคา 

ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมยงัไม่สามารถช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลาดงักลา่ว เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการค านวณ
มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามที่สมาคมก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบ
จากส านกังาน ใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่เสรจ็สิน้การค านวณดงักลา่ว 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะประกาศวนัหยุดดังกล่าวใหท้ราบผ่านเว็บไซตบ์ริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถา้มี) ในการช าระเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตาม
วิธีการที่ผูถื้อหน่วยลงทนุระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ หรอืใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 

• วิธีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร ?  
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทุกวนัท าการ ที่เป็นวันท าการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ 
ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามเง่ือนไขการรบัค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ไดท้ี่บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถา้มี) เช่น Asset Plus 
Online (https://tradeassetfund.com), แอปพลิเคชนั ASP FUND โดยสามารถดาวนโ์หลดไดผ้่าน App Store (iOS) และ Play Store 
(Android) ทัง้นี ้สามารถดูขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซต ์www.assetfund.co.th หรือสอบถามขอ้มลูไดท้ี่ฝ่าย Asset Plus Customer Care 
โทรศพัท ์02-672-1111 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี แต่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ (Transaction Fee) ตามข้อ 
ค่าธรรมเนียมรวม 
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ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(1) ในกรณีที่เป็นกองทุนตน้ทาง ใหใ้ชร้าคารบัซือ้คืนที่ค  านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ
จ านวนเงินที่จะสบัเปลี่ยน 
(2) ในกรณีที่เป็นกองทนุปลายทาง ใหใ้ชร้าคาขายที่ค  านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วย
ที่ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บั 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(1) ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยกรอกรายละเอียดในค าสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ ระบเุป็นจ านวนหน่วยลงทนุที่จะสบัเปลี่ยน 
(2) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุตน้ทางระบจุ านวนหน่วยลงทนุที่จะสบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยู่ในรายการ
ที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บรษัิทจดัการจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคท์ี่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่
ในรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 
(3) ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัการยกเวน้ขอ้จ ากดัจ านวนเงินขัน้ต ่าในการซือ้หน่วยลงทนุตามที่
ระบใุนหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 
(4) บรษัิทจดัการจะแจง้ใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุท าการตรวจสอบรายการทัง้หมดกบัทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ และหากถกูตอ้งก็จะ
ด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุยกเลิกหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางและเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางเท่ากบั
จ านวนหน่วยลงทนุที่ค  านวณไดต้ามหลกัเกณฑท์ี่ระบไุวใ้นหวัขอ้ราคาขายและราคารบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการ นบัจาก
วนัที่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(6) บริษัทจัดการอาจไม่ด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไวแ้ล้วหรืออาจหยุดรบัค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการด าเนินการไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามหวัขอ้การไม่ขาย
หรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 
(7) ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดย้ื่นค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนแลว้จะไม่สามารถเพิกถอนค าสั่งดงักล่าวได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนมุตัิจากบริษัท
จดัการก่อนเท่านัน้ 
(8) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนในการซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทนุปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ไดม้ีการบนัทกึขอ้มลูการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุลงในระบบของนายทะเบียน
แลว้เท่านัน้ 

• กรณีใดทีบ่ริษัทจัดกำร สงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน ? 
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้ตามค าสั่งจองซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าการจอง

ซือ้ในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทาง
กฎหมายของบรษัิทจดัการ หรอืมีเหตอุนัควรสงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุอาจเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิด
ฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  

2. บริษัทจัดการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมริกา
หรือผูท้ี่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกาหรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคลดังกล่าวและ
บริษัท หรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้ และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการ
สั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทนุที่เป็นบุคคลอเมริกนั (US person) ดงัที่
กลา่วมาขา้งตน้ เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
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• มีกำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืน กำรไม่ขำย / ไม่รับซือ้คนื หยุดรับค ำส่ังซือ้ / ขำยคืน แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร ? 
บรษัิทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดม้ีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้
ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชนแ์ลว้ 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรอื 
(ข) มีเหตทุี่ท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนือ

การควบคมุของบรษัิทจดัการกองทนุรวม 
(2) ผูถื้อหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการกองทนุรวมพบว่าราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ

ดงักล่าวไม่ถกูตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของ
ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา 

กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นกำรเพิม่เตมิ 
บรษัิทจดัการอาจจะไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้ หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรบัค าสั่งซือ้
หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุในเหตดุงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม 
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่กองทนุไดล้งทุนในหลักทรพัยท์ี่ซือ้ขายในตลาดดงักล่าวเกินกว่ารอ้ยละ 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ
ของกองทนุไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ 
(ข) เกิดเหตกุารณท์ี่ท  าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ
รบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 

กำรไม่ขำยหรอืไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังทีรั่บไว้แล้ว 

การด าเนินการในกรณีที่ผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทนุประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป 
กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั 

การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วันท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
ส านกังาน โดยบรษัิทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่จ าเป็นตอ้งระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์อนัเน่ืองจาก เหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวม ไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม 
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม 
อนึ่ง การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ (suspension of 
dealings) ใหบ้ริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สน. 9/2564 
เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุ
ประเภทสถาบนั 

ทัง้นี ้การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ (suspension of 
dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑก์ารจัดการกองทุนรวม
เพื่อผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรบัค าสั่งซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได ้ตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่ วงหน้า 3 วันท าการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรบัค าสั่งซือ้และ/หรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) และจะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่มีการเปลี่ยนแปลงการใหบ้รกิาร 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ของผูล้งทนุ หากการสั่งซือ้ดงักลา่วขดักบัหลกัเกณฑข์อง
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบรหิารจดัการกองทนุ หรือ ท าใหเ้กิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อช่ือเสียง
ของบรษัิทจดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

กำรหยุดรับค ำส่ังซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทุน 
เป็นไปตามประกาศ 

•  กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธกีำรโอนหน่วยลงทนุ และข้อจ ำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร ? 
- ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดภ้ายใตข้อ้จ ากดัการซือ้ขาย โอน โดยผูโ้อนจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการโอนรายการละ 50 บาท 
- บรษัิทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุ
ของกองทนุกบัหรอืเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมืองสหรฐัอเมรกิา รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา
หรอืผูท้ี่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบคุคลดงักลา่วและบรษัิท 
หรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจัดใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การ
จดัสรร และ/หรอืการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มส าหรบัผูล้งทนุที่เป็นบคุคลอเมรกินั (US person) ดงัที่กลา่วมาขา้งตน้  

• ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้จำก
ช่องทำงใด ? 
ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทนุของท่านจากเว็บไซต ์www.assetfund.co.th 
 

สิทธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

• กองทุนรวมนีมี้กำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม ่อย่ำงไร ? 
บรษัิทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุหรือผูล้งทนุทกุครัง้ที่มีการขายหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุใหผู้ล้งทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษัิทจดัการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการส่งมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่
ผูจ้องซือ้ภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัท าการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

• ผู้ลงทุนถูกจ ำกดัสิทธิในเรื่องใด ? 
กรณีที่บคุคลใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบั
คะแนนเสียงของบคุคลนัน้ในส่วนที่เกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมที่มี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน
ดงักลา่วไดเ้ต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

• ช่องทำง / วิธกีำรตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธอิอกเสียง 
ผูล้งทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงได ้โดยวิธีการที่บรษัิทจดัการไดเ้ปิดเผยไวท้ี่
ส  านกังานของบรษัิทจดัการ หรอืผ่านเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดัการ www.assetfund.co.th หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 

• ช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนท ำไดอ้ยำ่งไร ? 
- ติดต่อบรษัิทจดัการที่ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั โทรศพัท ์02-672-1111  
- ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  Help Center 1207  โทรศพัท ์02-263-6000  
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7 
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• กำรระบุภูมิล ำเนำในประเทศไทยเพือ่กำรวำงทรัพยส์ ำหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรำยทีไ่ม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
การระบภุมูิล  าเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรพัยส์  าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายที่ไม่มีภมูิล  าเนาในประเทศไทย (ถา้มี) ในกรณีที่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุไม่มีภมูิล  าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษัิทจดัการกองทนุรวมจะอา้งอิงที่อยู่ของบรษัิทจดัการกองทนุ
รวมเป็นภมูิล  าเนาเพ่ือการวางทรพัยใ์นกรณีที่ตอ้งมีการวางทรพัย ์

• บริษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทุนจำกบุคคลที่เป็นผู้ให้บริกำร อันเน่ืองมำจำกกำรใช้บริกำรของบุคคล
ดังกล่ำวในกำรจัดกำรกองทุนได้แต่ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑด์ังต่อไปนี ้ 
(1) ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่มีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความเป็นกองทนุ
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ  
(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจดัการใชบ้ริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อใหก้องทุนไดร้บัประโยชน์
จากบคุคลดงักลา่ว (churning)  
ในการจดัสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทนุที่อยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษัิทจดัการ บริษัทตอ้งกระท าดว้ยความเป็น
ธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อาจมีไวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย 

 

บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของกองทุน 

• ข้อมูลเกี่ยวกบับริษัทจัดกำร  

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์ชัน้ 17 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120    
Asset Plus Customer Care 0-2672-1111  โทรสาร 0-2672-1180 www.assetfund.co.th 

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

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

• จ ำนวนกองทุนรวมทัง้หมดภำยใต้กำรบรหิำรจัดกำรของบริษัท 
ณ วนัที่ 29 เมษายน 2565 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 53 กองทนุ 
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุรวมเท่ากบั 58,167,754,794.28 บาท 

• รำยช่ือคณะกรรมกำรกำรลงทนุ  
1.  นายณฐัพล  จนัทรส์ิวานนท ์  
2. นายไมตรี โสตางกรู  
3. นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ  
4. นางสาวทิพยว์ดี อภิชยัสิร ิ  
5. นายกฤช โคมิน  
6.  นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 
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• รำยช่ือผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิำรศึกษำ และประสบกำรณก์ำรท ำงำนทีเ่กี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม รวมทัง้
หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว 

ช่ือ-สกุล ประวัตกิำรศกึษำ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
หน้ำที ่

ควำมรับผิดชอบ 
นายณฐัพล จนัทรส์ิวานนท ์

 
- Master in Finance and 

Management, University 
of St Andrews 

- Bachelor in Political 
Science, Public 
Administration, 
Chulalongkorn University 

- Passed CFA Level I  

- 2019-Present: Executive Director / 
Chief Investment Officer 

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

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

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

บรหิารกองทนุ 

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

- Bachelor of Engineering, 
Chulalongkorn University 

- -Passed CFA Level II 

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

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

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

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

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

บรหิารกองทนุ 

• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน ์
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ 

นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน 
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั โทรศพัท ์02-672-1111 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-470-3200-1 
นอกจากหนา้ที่ตามสญัญาแตง่ตัง้แลว้ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผูด้แูลผลประโยชน ์
ยงัมีหนา้ที่ตามกฎหมายในการรกัษาประโยชนผ์ูล้งทนุดว้ย 

• รำยช่ือผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม 
นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์
นาย เทอดทอง เทพมงักร 
นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต ้
นาย อดุม ธนรูตันพ์งศ ์
นางสาว ชตุิมา วงษศ์ราพนัธช์ยั 
นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ 
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ที่อยู่ : บรษัิท พีวี ออดทิ จ ากดั 100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผูส้อบบญัชีในภายหลงั โดยผูส้อบบญัชีดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลที่ไดร้บัความเห็นชอบตาม
ประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี  

สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีที่รบัรองทั่วไป 

 

ช่องทำงทีผู้่ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับกองทุน 

• บริษัทจัดกำร 

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

• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื 
1. บรษัิท หลกัทรพัยไ์อรา่ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-684-8888 
2. บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั โทรศพัท ์1240 กด 8 
3. บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั โทรศพัท ์02-508-1567 
4. บรษัิท หลกัทรพัยเ์อเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2680-1234 
5. บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั โทรศพัท ์02-680-5000 
6. บรษัิท หลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2231-3777  
7. บรษัิทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-659-3390 
8. บรษัิท หลกัทรพัยซ์ีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์02-841-9000 
9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-626-7777 
10. บรษัิท หลกัทรพัยโ์นมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-638-5000 
11. บรษัิท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุฟินโนมีนา จ ากดั โทรศพัท ์02-026-5100 
12. บรษัิท หลกัทรพัยฟิ์นนัซา่ จ ากดั โทรศพัท ์0-2660-5000 
13. บรษัิท หลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2660-5429-30 
14. บรษัิท หลกัทรพัยโ์กลเบลก็ จ ากดั โทรศพัท ์02-672-5920   
15. ธนาคารออมสิน โทรศพัท ์0-2299-8000 
16. บรษัิท ฮั่วเซง่เฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากดั โทรศพัท ์02-225-0202 
17. บรษัิท หลกัทรพัยไ์อ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2658-5800 
18. ธนาคารกสิกรไทย โทรศพัท ์02-888-8811 
19. บรษัิท หลกัทรพัยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2658-8888 
20. บรษัิท หลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-829-6999 
21. บรษัิทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2305-9000 
22. บรษัิท หลกัทรพัยก์สิกรไทยจ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-696-0000 
23. บรษัิท หลกัทรพัยก์รุงศร ีจ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2659-7000  
24. บรษัิท หลกัทรพัยเ์คทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์02-648-1111 
25. บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั โทรศพัท ์02-695-5000   
26. บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-658-6300 
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27. บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั โทรศพัท ์0-2660-6677 
28. บรษัิท หลกัทรพัยเ์มอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2660-6621 
29. บรษัิท หลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน ) โทรศพัท ์0-2635-1700 
30. บรษัิท หลกัทรพัยพ์าย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-205-7000 
31. บรษัิท หลกัทรพัย ์ไพน ์เวลท ์โซลชูั่น จ ากดั โทรศพัท ์0-2659-8735 
32. บรษัิท แรบบิท ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-648-3600 
33. บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เรนเนสซานซ ์จ ากดั โทรศพัท ์02-550-6220  
34. บรษัิท หลกัทรพัยอ์ารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-088 9999 
35. บรษัิท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั โทรศพัท ์02-026-6222 
36. บรษัิท หลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั โทรศพัท ์02-022-1499  
37. บรษัิท หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั โทรศพัท ์02-949-1000 
38. บรษัิท หลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2217-8888 
39. บรษัิท หลกัทรพัยท์รีนีตี ้จ  ากดั โทรศพัท ์0-2343-9500 
40. บรษัิท หลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2659-8000 
41. บรษัิท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวลท ์รพีบับลิค จ ากดั โทรศพัท ์02-266 6697 
42. บรษัิท หลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์02-009-8888 
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ปัจจัยเส่ียงในกำรลงทุนของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพือ่ลดควำมเส่ียง 

• ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำทองค ำ (Price Risk) 
หมายถึง โอกาสที่ราคาทองค าในตลาดโลกจะเพิ่มสงูขึน้หรือลดต ่าลงในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ หรือระยะยาวในบางครัง้ เช่น ในช่วงที่
ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ขายเงินทนุส ารองที่เก็บในทองค าออกมาในตลาด จนท าใหร้าคาทองค าในตลาดโลกลดต ่าลง  ทัง้นี ้
หากเกิดเหตกุารณด์งักลา่วขึน้จะสง่ผลกระทบต่อกองทนุ เนื่องจากมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาทองค า
ในตลาดโลก ดงันัน้หากราคาทองค าในตลาดโลกลดลงจะสง่ผลท าใหม้ลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุลดลงได ้
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง : การลงทนุในทองค าเป็นการกระจายความเสี่ยงการลงทนุในสภาวะที่คาดว่าผลตอบแทน
จากการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนีม้ีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองค ามีความเป็นอิสระจ ากการ
เปลี่ยนแปลงจากการลงทนุในตราสารทนุหรือตราสารหนี ้

• ควำมเส่ียงด้ำนอตัรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk)  
เน่ืองจากกองทนุน าเงินลงทนุซึ่งเป็นเงินบาทไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัในสกลุเงินต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงิน ของทัง้ 2 สกลุเงินได ้กล่าวคือ หากค่าเงินบาทแข็งขึน้จากวนัที่กองทนุเขา้ลงทนุเมื่อเทียบกบัสกุล
เงินต่างประเทศที่เขา้ลงทนุนัน้ (เช่นจาก 36.00 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั เป็น 35.50 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั) จะท าใหม้ลูค่าทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทนุเมื่อค านวณเป็นสกุลเงินบาทนอ้ยลง ในทางตรงกนัขา้มหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36.00 บาทต่อ 1 ดอลลาร์
สหรฐั เป็น 36.50 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั) จะท าใหม้ลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุเมื่อค านวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึน้ 

แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงดา้นนี ้โดยพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ (Derivatives) ที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงินระหวา่งค่าเงนิสกลุพืน้ฐานที่ลงทนุกบัค่าเงินบาท โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อปอ้งกนั
ความเสี่ยงจากการลงทนุ (Hedging) ตามสภาวการณห์รอืตามที่ผูจ้ดัการกองทนุเห็นสมควร เช่น ในกรณีบรษัิทจดัการคาดการณว์า่ค่าเงิน
ดอลลารส์หรฐัมีแนวโนม้อ่อนค่าลง บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนใน
สดัสว่นที่ค่อนขา้งมาก แต่หากค่าเงินดอลลารส์หรฐัมีแนวโนม้แข็งค่าขึน้ บรษัิทจดัการอาจพิจารณาไม่ลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อ
ปอ้งกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน หรอือาจลงทนุในสดัสว่นนอ้ย 

• ควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk) 
เน่ืองจากสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้อาจมีความผนัผวนมากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน  ดงันัน้ หากกองทนุลงทนุในสญัญาซื ้อขายล่วงหนา้
ย่อมท าใหส้ินทรพัยส์ทุธิมีความผนัผวนมากกวา่การลงทนุในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Asset)   
กรณีที่กองทนุลงทนุในหลกัทรพัยด์งักล่าวเพื่อป้องกนัความเสี่ยง กองทนุจะผกูพนัตามเง่ือนไขที่ระบุในสญัญาป้องกนัความเสี่ยง ซึ่ง
ราคา ณ วนัใชส้ิทธิอาจมากกว่า หรือนอ้ยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้นี ้การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงนัน้ 
อาจไม่สามารถปอ้งกนัความเสี่ยงไดท้ัง้หมด และกรณีที่ผูจ้ดัการกองทนุคาดการณผ์ิด กองทนุอาจเสียโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทน
ที่มากขึน้ 

แนวทำงกำรบริหำรเพือ่ลดควำมเส่ียง : ผูจ้ดัการกองทนุจะวิเคราะหส์ถานการณอ์ย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหก้ารลงทนุในสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้เป็นไปในทิศทางที่ถกูตอ้ง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อใหก้องทนุมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่มากขึน้ โดยจะลงทนุในสดัส่วนที่
เหมาะสมกบัหลกัทรพัยท์ี่ตอ้งการป้องกนัความเสี่ยง 

• ควำมเส่ียงทำงด้ำนเครดติของคู่สัญญำ (Counterparty Risk) 
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลา่งหนา้อาจมีความเสี่ยงทางดา้นเครดิตของบรษัิทที่เป็นคูส่ญัญาซือ้ขายลว่งหนา้นัน้  
แนวทำงกำรบริหำรเพือ่ลดควำมเส่ียง : บรษัิทจดัการจะท าการวิเคราะหส์ถานะหรืออนัดบัความน่าเช่ือถือของบรษัิทที่เป็นคู่สญัญา
ซือ้ขายล่วงหนา้อย่างสม ่าเสมอ หากมีการปรบัตวัในทางลบอย่างมีนยัส าคญั บริษัทจดัการจะพิจารณาปรบัเปลี่ยนแผนการลงทนุให้
เหมาะสมกบัสภาวการณ ์
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• ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)  
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซือ้หรอืขายตราสารไม่ไดใ้นระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว ้เน่ืองจากโอกาสในการซือ้หรอืขาย 
ตราสารมีจ ากดั  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง : เน่ืองจากกองทุน SPDR Gold Trust (กองทนุหลกั) สามารถซือ้ขายไดทุ้กวนัท าการ จึงมี
ความเสี่ยงดา้นนีน้อ้ย 

• ควำมเส่ียงทีเ่กดิจำกกำรได้รับเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศล่ำช้ำ (Repatriation Risk)  
เน่ืองจากความแตกต่างทางดา้นเวลาระหว่างประเทศ  บริษัทจดัการจึงก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน
จะตอ้งแสดงความจ านงที่จะขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการ นอกจากนีว้นัหยุดท าการของประเทศที่
กองทุนไปลงทุนอาจไม่ตรงกับวันหยุดท าการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการช าระเงินค่ ารบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุท าใหช้า้กว่าปกติ 

• ควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเมือง และเศรษฐกจิ (Country and Political Risk)  
เน่ืองจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งจะน าเงินลงทุนเกือบทัง้หมดไปลงทุนในกองทุน World Gold 
Trust Services LLC ซึ่งมีนโยบายการลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่ออกโดยบริษัทในประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชีย จึงอาจไดร้บัผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได ้ 

แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง : บรษัิทจดัการจะบริหารความเสี่ยงนี ้โดยติดตามสถานการณท์างการเมืองและเศรษฐกิจอย่าง
ใกลช้ิดและน ามาพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 
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ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุนของกองทนุรวม 

ส่วนที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
2 หน่วย CIS ต่างประเทศ ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

3 เงินฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี ้
3.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade   
3.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรอืตราสารที่รฐับาลเป็นประกนั  

ไมเ่กิน 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ีภาระผกูพนัมี

ภมูิล  าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้
credit rating แบบ national scale) 

4 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
4.1  เป็นตราสารหนี ้ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศ
ที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
4.2  เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
4.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียน 
4.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
4.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ และ
ไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 4.2.1 หรอื 4.2.2 ผูม้ีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็น
บคุคลดงันี ้
4.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
4.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
4.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
4.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั  
4.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
4.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
4.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.2.3.9  บล. 
4.3  เสนอขายในประเทศไทย  
4.4  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.5  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ ตอ้งขึน้
ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market 

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

5 
 

ทรพัยส์ินดงันี ้
5.1  ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
5.1.1  เป็นตราสารหนี ้ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน
ต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)  
5.1.2  มี credit rating 1 อยูใ่นระดบั investment grade 
5.1.3  เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
5.1.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียนใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แตอ่ตัราใด
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

5.1.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.1.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ และ
ไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผูม้ีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็น
บคุคลดงันี ้
5.1.3.3.1  บคุคลตามขอ้ 4.2.3.1 –  4.2.3.9 
5.1.3.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
5.1.3.3.3  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตามขอ้ 
5.1.3.3.1 – 5.4.3.3.2 
5.1.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัที่ลงทนุ ตอ้งขึน้
ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market 
5.2  ธุรกรรม OTC derivatives ที่คูส่ญัญามี credit rating 2 อยู่ในระดบั investment grade 

6 ทรพัยส์ินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 5 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
1 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรอืผูม้ีภาระผกูพนัมีภมูิล  าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale ได ้
2 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศที่คูส่ญัญาในฐานะผูม้ภีาระผกูพนัมภีมูิล  าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลอืกใช ้credit rating แบบ national scale ได ้
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา แลว้แต่กรณี 

1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที ่2 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามกลุม่กิจการ (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

 1 การลงทนุในทรพัยส์ินของบรษัิททกุบรษัิทที่อยู่ในกลุม่กิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็น
คูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับรษัิทดงักลา่ว  

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

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

ส่วนที ่3 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามประเภททรพัยส์ิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบคุคลตามกฎหมายไทย  
(ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรอื
คูส่ญัญา ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี 
เวน้แตเ่ป็น MF ที่มีอายโุครงการ < 1 ปี 
ใหเ้ฉลี่ยตามรอบอายกุองทนุ 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ที่อายกุองทนุ 
คงเหลือ < 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ที่มี
อายโุครงการ > 1 ปี  
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

(ไม่รวมถึงทรพัยส์นิที่ MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรอื 
securities lending หรอื derivatives) 

2 ทรพัยส์ินดงันี ้
2.1  B/E หรอื P/N ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต ่MF ไดด้  าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิ
เรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให ้MFสามารถขาย
คืนผูอ้อกตราสารได ้
2.2  เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดอืน  
2.3  total SIP ตามขอ้ 3 ของสว่นนี ้แตไ่ม่รวมถึงตราสารหนี ้ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
2.3.1  มีลกัษณะตาม 5.1.3 และ 5.1.4 ของขอ้ 5 ของสว่นที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุที่
ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
2.3.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไมม่ี credit rating 
(ขอ้นีไ้ม่ใชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ที่ลงทนุใน B/E 
หรือP/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายไุม่เกินอายกุองทนุหรือรอบการ
ลงทนุของ MF หรอืมีการลงทนุใน derivatives เพื่อใหท้รพัยส์ินดงักลา่วมีอายุ
สอดคลอ้งกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  
3.1 ทรพัยส์นิตามอตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single 
entity limit)   
3.2 ตราสารหนีห้รือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ที่มอีนัดบัความน่าเช่ือถือที่ตวัตราสารและ/หรือ 
ผูอ้อกตราสารที่ต  ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

4 derivatives ดงันี ้  
การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มวีตัถปุระสงคเ์พื่อการลดความเสี่ยง (hedging)  ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงที่มอียู ่ 

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั product limit 
 
ส่วนที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามความมีสว่นไดเ้สยีในกิจการที่ลงทนุ (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารหนีข้องผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทยหรอืตรา
สารหนีภ้าครฐัต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้นิทางการเงิน (financial liability)1 ของผูอ้อกตราสาร
รายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ  
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหม่กอ่นครบรอบระยะเวลา
บญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจน ามลูค่าหนีส้ินทางการเงิน
ดงักลา่วมารวมกบัมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินลา่สดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลู
หนีส้ินทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีการเผยแพรเ่ป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้
ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงนิตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีลา่สดุ2 ใหใ้ชอ้ตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แตใ่นกรณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นราย
โครงการ 
1.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทนุ
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

เพื่อกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่า
การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เวน้แตก่รณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้ีการ
ยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็น
รายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

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

หมายเหต ุ:  
1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผูอ้อกตราสารดงักลา่วไดจ้ดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุ
ของกองทนุ และ/หรอื ที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวม  

รำยกำรทีเ่รยีกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
1 พ.ค. ปี 62  

ถงึ  
30 เม.ย. ปี 63 

เรียกเกบ็จริง 
1 พ.ค. ปี 63  

ถงึ  
30 เม.ย. ปี 64 

เรียกเกบ็จริง 
1 พ.ค. ปี 64  

ถงึ  
30 เม.ย. ปี 65 

  (ร้อยละของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ) 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำก
กองทุนรวมทัง้หมด 

ไม่เกินร้อยละ 5.3500 ตอ่ปี 
ของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธ ิ

ของกองทนุรวม 

   

ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยรวมทัง้หมดที่
ประมำณกำรได ้

    

1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ตอ่ปี 
ของมลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมด 

1.07 1.07 1.07 

2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกินรอ้ยละ 0.0749 ตอ่ปี 
ของมลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมด 

0.05 0.05 0.05 

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ  ไม่เกินรอ้ยละ 0.5350 ตอ่ปี 
ของมลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมด 

0.27 0.27 0.27 

4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1 
 

ไม่เกินรอ้ยละ 3.6701 ตอ่ปี 
ของมลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมด 

   

▪ ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และ
สง่เสรมิการขาย ภายหลงัการเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรก 

ตามที่จ่ายจรงิ แตไ่ม่เกินรอ้ยละ 

0.50 ตอ่ปี ของมลูค่าทรพัยส์ิน

สทุธิของกองทนุ 
- - - 

▪ ค่าประกาศ NAV ในหนงัสือพิมพ ์ ตามที่จ่ายจรงิ 0.08 0.07 0.08 
▪ ค่าสอบบญัชี  ตามที่จ่ายจรงิ 0.09 0.08 0.08 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีป่ระมำณกำรไม่ได้     
▪ ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ 0.02 0.02 0.03 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเกบ็จริงทัง้หมด 2 1.58 1.56 1.58 
▪ ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามที่จ่ายจรงิ 0.03 0.06 0.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่เดอืน พฤษภำคม ถงึ เมษำยน ย้อนหลัง 3 ปี 
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จำกผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 

รำยกำรทีเ่รียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
1 พ.ค. ปี 62  

ถงึ  
30 เม.ย. ปี 63 

เรียกเกบ็จริง 
1 พ.ค. ปี 63 

ถงึ  
30 เม.ย. ปี 64 

เรียกเกบ็จริง 
1 พ.ค. ปี 64  

ถงึ  
30 เม.ย. ปี 65 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 3 ไม่เกินรอ้ยละ 1.6050 0.25 0.25 0.25 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไมมี่  ไมมี่  

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ 3 ไม่เกินรอ้ยละ 1.6050 0.25 0.25 0.25 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก  ไมมี่  ไมมี่  

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาทต่อรายการ  50 บาทต่อรายการ  

• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุหรือเอกสาร 
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแทนฉบบัเดิมที่สญูหาย 

ฉบบัละ 50 บาท  ยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ 
 

• ค่าธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ อตัราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนด 

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ 
หรือค่าธรรมเนียมการหกัเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ 

อตัราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนด 

• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่ผูถื้อหน่วยลงทนุขอใหบ้รษัิทจดัการ 
หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกต ิ

ไม่เกิน 75 บาทตอ่รายการ  ยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็  

 
หมำยเหตุ 
1 เมื่อค านวณรวมกบัค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจรงิจากกองทนุรวมตามขอ้ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด 
2 ไม่รวมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์และคา่ธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
3 ยกเวน้ไม่เรยีกเก็บกรณีที่มีการซือ้หน่วยลงทนุมากกวา่ 50 ลา้นบาท ทัง้นี ้ขอสงวนสิทธิอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละ
รายในอตัราที่ไม่เท่ากนั 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดใน
ท านองเดยีวกนั (ถา้มี) แลว้ 

บริษัทจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ทกุวนัที่มีการค านวณ
มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิโดยใชม้ลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  านวณ นัน้เป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม 

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

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดไ้ม่เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในรอบ
ระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนบัแตว่นัที่บรษัิทจดัการประสงคจ์ะขึน้ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักลา่ว โดยบรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไม่
นอ้ยกวา่ 60 วนัก่อนการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ดงักลา่วโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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หมายเหต ุ: บรษัิทจดัการไดค้  านวณมลูค่าหลกัทรพัยข์องกองทนุโดยใชว้ธีิการค านวณตามหลกัเกณฑข์องสมาคมบรษัิทจดัการกองทนุ (AIMC) 
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ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถอื 

AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเสี่ยงต ่าที่สดุ บรษัิทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูสดุ ความ
เปลี่ยนแปลงทางธรุกิจและเศรษฐกิจจะสง่ผลกระทบนอ้ยมาก 

AA มีความเสี่ยงต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธรุกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

A มีความเสี่ยงในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงนิตน้ในเกณฑส์งูแต่อาจไดร้บัผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธรุกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 

BBB มีความเสี่ยงและมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑป์านกลาง ความผนัผวนที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลใหค้วามสามารถในการช าระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บรษัิทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกที่ไดร้บัอนัดบัเครดิตใน
ระดบัดงักลา่วท่ีมีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บรษัิทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึ่งผูอ้อกที่ไดร้บัอนัดบัเครดิตใน
ระดบัดงักลา่วท่ีมีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุน 

รอบปีบัญชี สิน้สุดวันที ่29 เมษำยน 2565 
(NAV ณ 29 เมษำยน 2565 = 16.2968 บำท) 

ASP-GOLD ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน  

)ตำมเวลำ(  
6 เดือน  

)ตำมเวลำ(  
1 ปี1 

)ต่อปี(  
3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี1 

)ต่อปี(  
10 ปี1 
(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทุน2 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม 5.53% 6.98% 6.23% 6.49% 11.67% 5.65% -0.24% 3.90% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * 9.15% 10.05% 10.07% 19.11% 16.94% 8.40% 2.53% 5.77% 
ความผนัผวนของผลการ
ด าเนินงาน(standard deviation) 

15.53% 16.44% 14.37% 13.87% 16.03% 14.00% 14.81% 15.79% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation)  *  

15.40% 17.36% 14.14% 12.46% 14.71% 12.59% 13.62% 14.70% 

Information Ratio -1.18 -1.48 -0.78 -1.24 -0.56 -0.32 -0.34 -0.21 

หมำยเหตุ : 

- วนัที่จดทะเบียนกองทนุ 2 กรกฎาคม 2552 

- *  ดชันีราคาทองค าในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั (LBMA Gold Price AM) ในสดัสว่น 100% 

-  1% ต่อปี 

-  2% ต่อปี ยกเวน้กรณีที่กองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จรงิ 

- การวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ เรื่อง มาตรฐานการวดัและน าเสนอผลการ
ด าเนินงานของกองทนุรวม 

- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์ิน หรือค่าใชจ้่ายต่างๆ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยนัถึงผลการด าเนินงานใน
อนาคต 
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี 
(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 29 เมษำยน 2565 
 

-19.11% 
 
 
 
 

อำยุเฉล่ียของทรัพยสิ์นทีก่องทนุรวมลงทุน 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 29 เมษำยน 2565 
 

N/A 
 
 
 
 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทนุของกองทนุรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 29 เมษำยน 2565 
 

N/A 
 
 
 
 

ข้อมูลกำรถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 29 เมษำยน 2565 

 
N/A * 

* ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ี่เว็บไซต ์www.assetfund.co.th 
 

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

• บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นเพื่อบริษัทจดัการ เช่นเดียวกนักบัที่บริษัทจดัการลงทนุ ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่น
เพื่อกองทนุรวมตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัใหม้ีระบบงานที่ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพื่อใหเ้กิด
ความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซตบ์รษัิท (www.assetfund.co.th) 

• กองทนุรวมอาจ/จะมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หากผูถื้อหน่วย
ลงทนุดงักลา่วไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเสี่ยงใหก้องทนุตอ้งเลิกกองทนุรวมได ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 
1 ใน 3 ไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ www.assetfund.co.th 

• ผูล้งทนุสามารถตรวจดขูอ้มลูที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวขอ้งไดท้ี่ส  านกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืโดยผ่านเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรอืที่เว็บไซตข์องบรษัิท www.assetfund.co.th 

• บรษัิทจดัการไม่สามารถรบัผลประโยชนต์อบแทนเพื่อประโยชนข์องผูป้ระกอบธุรกิจเองได ้เน่ืองจากเป็นขอ้หา้มตามกฎหมาย และเป็นเรื่อง
ที่ไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรบัผลประโยชนท์ี่ผู้ประกอบธุรกิจหรือพนักงานของผูป้ระกอบธุรกิจไดร้บัตามเทศกาลที่เป็น
ประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิที่ผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดไวภ้ายในบรษัิท ซึง่สามารถขอดแูนวทางนีไ้ดท้ี่บรษัิทจดัการ 

• บริษัทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคม
บริษัทจดัการลงทนุก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ เพื่อที่บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูล
การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

• การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานไดร้บัรองถึงความถกูตอ้ง
ของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

• บริษัทจดัการกองทนุรวมใชข้อ้มลูในอดีตในการค านวณค่าสัมบรูณข์องค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(absolute correlation coefficient) 
กองทนุรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินคา้หรือตวัแปรที่สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้อา้งอิง (underlying) และทรพัยส์ินที่ตอ้งการลดความเสี่ยง
เคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามขอ้มลูในอดีตซึ่งอาจส่งผลใหก้ารเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ไม่สามารถลดความเสี่ยงไดอ้ย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที ่30 เมษำยน 2565 

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

 
บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน แอสเซท พลัส ไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชีช้วนด้วยความระมัดระวัง และรบัรองว่าขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด และไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั  

                           โดย                      
 

(นายคมสนั  ผลานสุนธิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


