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กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยำว 

Asset Plus Long-Term Equity Fund 

(ASP-LTF) 

กำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป 
ผู้ลงทุนไม่สำมำรถน ำมำลดหย่อนภำษีได้ 
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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

 
ชื่อโครงกำร (ภำษำไทย) :  กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุ้นระยะยาว 

ชื่อโครงกำร (ภำษำอังกฤษ) : Asset Plus Long-Term Equity Fund 

ประเภทของกองทุน : - กองทนุรวมตราสารทนุ 
  - กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) 

อำยุโครงกำร : ไม่ก าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัติจัดตัง้และจัดกำรกองทุนรวม : วนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 

วันที่จดทะเบียนกองทุน : วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2547 
 

• ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม 
เน้นลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียน ท่ีมีปัจจัยพืน้ฐานดีและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ/หรือตราสารแห่งทนุซึ่ง
ผลตอบแทนของตราสารดงักล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้น หรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้นแต่ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปนี ้และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์
ท่ีเกิดขึน้ดงักล่าวให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
1. กรณีท่ีราคาตลาดของหลกัทรัพย์เกิดความผนัผวนอย่างรุนแรงในช่วงใกล้วนัสิน้รอบบญัชีท าให้ไม่สามารถปรับสดัส่วนการลงทนุได้ทนั 
2. กรณีท่ีเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินหรือมีปัจจัยในประเทศหรือนอกประเทศ ท าให้ไม่สามารถลงทนุได้ตามสดัส่วน
ท่ีก าหนดรวมทัง้ลงทนุในตราสารแห่งหนี ้และ/หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตลอดจนหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี ้กองทุนจะไม่ลงทุนใน
หรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนีท่ี้มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดงันี ้
รวมด้วยก็ได้ ทัง้นี ้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั 
1. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 
2. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับค าสัง่ขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การโอนย้ายกองทนุจ านวนมากหรือเพื่อรอการลงทนุ ทัง้นี ้ต้องไม่เกินกว่า 10 วนัท าการ 
 

• ดัชนีชีว้ัด/อ้ำงอิง (Benchmark) ของกองทุน 
ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสดัส่วน 100%  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัดในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนท่ีก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวนัท่ีมีการเปลี่ยน
ตัวชีว้ัด ค าอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทุนได้ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 
และ/หรือ ประกาศข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
และ/หรือการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตวัดัชนีของตวัชีว้ดัไม่ได้จัดท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักล่าว
อีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสินใจลงทุนได้ 
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• กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตำมชนิดของหน่วยลงทุน 
กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
1. ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี  (ASP-LTF-T) เหมาะส าหรับผู้ลงทุน ท่ีลงทุนก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 
เท่านัน้ โดยเงินลงทนุสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 
ทัง้นี ้ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 317 (พ.ศ.2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันท่ี 28 
มิถุนายน 2559 ก าหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทุนรวมหุ้นระยะยาว สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดังนัน้ ตัง้แต่วันท่ี 1 
มกราคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทจัดการไม่เปิดให้ผู้ลงทุนซือ้หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
(ASP-LTF-T) ได้อีก 

2. ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-A) เหมาะส าหรับผู้ลงทุน ท่ีลงทุนตัง้แต่วนัท่ี 2 มกราคม 2563 
เป็นต้นไป โดยเงินลงทุนไม่สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ และต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) 
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทนุ (Total return) 

ตวัอย่างการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยสมมติให้; 
วันที่ 1 
1. มลูค่าหน่วยลงทุนยกมาทัง้หมด 10,000,000 บาท มลูค่าต่อหน่วยวนัก่อนหน้า 16 บาท (ภายหลงัหกัค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนและค่าธรรมเนียมซือ้ขายหลกัทรัพย์) แบ่งเป็น 
- หน่วยลงทนุหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 10,000,000 บาท 
2. มีส่วนเพิ่มของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเกิดขึน้ 20,000 บาท 
3. มีรายการซือ้หน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จ านวน 30,000 บาท 
4. มีรายการซือ้หน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จ านวน 25,000,000 บาท 

  กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ำยเงินปันผล 

และไม่มีสิทธิ
ประโยชน์ 
ทำงภำษี 

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ำยเงินปันผล

และมีสิทธิ
ประโยชน์ 
ทำงภำษี 

มูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยได้หลังหักค่ำธรรมเนียม 
กำรขำยและค่ำธรรมเนียมซือ้ขำยหลักทรัพย์ (ถ้ำมี) 

10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 

มีส่วนเพ่ิมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเกิดขึน้ 20,000 บำท 20,000.00 0.00 20,000.00 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่ำใช้จ่ำยกองทุน 10,020,000.00 0.00 10,020,000.00 
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมต่อวัน (หำร 365 วัน) 

ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร (ต่อปี) โดยประมำณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 0.50% (+VAT 7%) = 0.535% -146.87 0.00 -146.87 
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 0.10% (+VAT 7%) = 0.107% -29.37 0.00 -29.37 
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.03% (+VAT 7%) 
= 0.0321% 

-8.81 0.00 -8.81 

ค่ำธรรมเนียมรวมต่อวัน -185.05 0.00 -185.05 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 10,019,814.95 0.00 10,019,814.95 
จ ำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 625,000.00 0.00 625,000.00 
มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำทต่อหน่วย) 16.0317 0.0000 16.0317 
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วันที่ 2  
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จ านวน 30,000 บาท 
2. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จ านวน 25,000,000 บาท 
3. มีรายการซือ้หน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จ านวน 3,000,000 บาท  
4. มีรายการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จ านวน 10,000 บาท  
5. มีส่วนเพิ่มของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเกิดขึน้ 250,000 บาท  

  กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ำยเงินปันผล 

และไม่มีสิทธิ
ประโยชน์ 
ทำงภำษี 

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ำยเงินปันผล

และมีสิทธิ
ประโยชน์ 
ทำงภำษี 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้ำ 
(บำท) (วันที่ 1) 

10,019,814.95 0.00 10,019,814.95 

รายการท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด    

1. ซือ้หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลและมีสิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษี 

30,000.00  30,000.00 

2. ซือ้หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลและไม่มีสิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษี  

25,000,000.00 25,000,000.00  

รวมรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บำท) 25,030,000.00 25,000,000.00 30,000.00 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิภำยหลังรำยกำรท่ีเกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

35,049,814.95 25,000,000.00 10,049,814.95 

ส่วนเพ่ิมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ จ ำนวน 250,000 บำท 250,000.00 178,317.63 71,682.37 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่ำใช้จ่ำยกองทุน 35,299,814.95 25,178,317.63 10,121,497.31 
วิธีคิดกำรปันส่วนมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 
หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี = 35,299,814.95 x (25,000,000.00/35,049,814.94) 
หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี = 35,299,814.95 x (10,049,814.95/35,049,814.94) 

ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมต่อวัน (หำร 365 วัน) 
ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร (ต่อปี) โดยประมำณของแต่ละชนิดกองทุน 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 0.50% (+VAT 7%) = 0.535% -517.41 -369.05 -148.36 

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 0.10% (+VAT 7%)  = 0.107% -103.48 -73.81 -29.67 
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.03% (+VAT 7%)  
= 0.0321% 

-31.04 -22.14 -8.90 

ค่ำธรรมเนียมรวมต่อวัน -651.93 -465.01 -186.93 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 35,299,163.01 25,177,852.63 10,121,310.38 
จ ำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้จากการซือ้หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงิน 
ปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี  
จ านวน 25,000,000 บาท/16.0317 = 1,559,410.4181 หน่วย 
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้จากการซือ้หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงิน 
ปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี  
จ านวน 30,000 บาท/16.0317 =  1,871.2926 หน่วย 

2,186,281.7107 1,559,410.4181 626,871.2926 

มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำทต่อหน่วย) 16.1458 16.1458 16.1458 
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วันที่ 3 
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จ านวน 3,000,000 บาท 
2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทนุ ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จ านวน 100,000 บาท 
3. มีส่วนเพิ่มของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเกิดขึน้ 90,000 บาท 

  กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ำยเงินปันผล 

และไม่มีสิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษี 

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ำยเงินปันผล

และมีสิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษี 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้ำ 
(บำท) (วันที่ T+1) 

35,299,163.01 25,177,852.63 10,121,310.38 

รายการท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด    

1. ซือ้หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลและไม่มีสิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษี จ ำนวน 3,000,000 บำท 

3,000,000.00 3,000,000.00  

2. ขำยคืนหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลและมีสิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษี จ ำนวน 100,000 บำท 

-100,000.00  -100,000.00 

รวมรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(บำท) 

2,900,000.00   

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิภำยหลังรำยกำรท่ีเกี่ยวข้องกับ 
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

38,199,163.01 28,177,852.63 10,021,310.38 

ส่วนเพ่ิมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ จ ำนวน  
90,000 บำท 

90,000.00 66,389.07 23,610.93 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิภำยหลังรำยกำรท่ีเกี่ยวข้องกับ 
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด และส่วนเพิ่มฯ 

38,289,163.01 28,244,241.69 10,044,921.32 

วิธีคิดกำรปันส่วนมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 
หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี = 38,298,163.01 x (28,177,852.63/38,199,163.01) 
หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี = 38,298,163.01 x (10,021,310.38/38,199,163.01) 

ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมต่อวัน (หำร 365 วัน) 

ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร (ต่อปี) โดยประมำณของแต่ละชนิดกองทุน 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 0.50% (+VAT 7%) = 0.535% -561.22 -413.99 -147.23 
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 0.10% (+VAT 7%) = 0.107% -112.24 -82.80 -29.45 
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.03% (+VAT 7%)  
= 0.0321% 

-33.67 -24.84 -8.83 

ค่ำธรรมเนียมรวมต่อวัน -707.14 -521.63 -185.51 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 38,288,455.87 28,243,720.06 10,044,735.80 
จ ำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้จากการซือ้หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงิน 
ปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี  
จ านวน 3,000,000 บาท/16.1458 = 185,806.8352 หน่วย 
- หน่วยลงทนุลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุชนิดจ่าย 
เงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี  
จ านวน 100,000 บาท/16.1458 = 6,193.5611 หน่วย 

2,365,894.98 1,745,217.2533 620,677.7315 

มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำทต่อหน่วย) 16.1835 16.1835 16.1835 
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• ลักษณะที่ส ำคัญของกองทุนรวม 
กองทุนรวมส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไป เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีปัจจัยพืน้ฐานดีและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
และ/หรือ ตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดงักล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้น หรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

 

• ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รับจำกเงินลงทุน 
ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับเงินปันผล และ/หรือ ผลตอบแทนในรูปของก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึน้จากราคาหลกัทรัพย์ และ
ดอกเบีย้ของตราสารหนี ้

 

• จ ำนวนเงินทุนโครงกำรล่ำสุด 
5,000 ล้านบาท  
 

• รอบระยะเวลำบัญชี 
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี 30 พฤศจิกายน ของทกุปี 

 

• ปัจจัยท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
การเปลี่ยนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย์ และอตัราดอกเบีย้ ซึง่จะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของมลูค่าหน่วยลงทุนได้ 

 

• กำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุเปิดได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถูกต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา 
การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ (1) หรือ (2) บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้
1. เลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 10 วันท าการนับแต่วันที่มีค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่กรณีข้อ (2) บริษัทจดัการอาจขอผ่อนผนัระยะเวลาจากส านกังานได้ 
2. ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั 
3. แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดท ารายงานในเร่ืองดังกล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตุผลและหลักฐาน
การได้รับความเห็นชอบตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตามข้อ (2) 
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงานทราบโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนก็ได้ 
4. ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในระหว่างการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ียงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อนแล้วจึง
ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในวนันัน้ๆ ต่อไป 
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• กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่ งที่รับไว้แล้ว 
การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี 
ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับค าสัง่ซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ ตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วนัท าการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับค าสัง่ซือ้และ/หรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนับสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
การให้บริการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสัง่ซือ้และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสัง่ซือ้ดังกล่าวขดักับหลกัเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือ
ต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

การหยุดรับค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุน 
เป็นไปตามประกาศ 

 

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

 

• ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลสั จ ากดั แต่งตัง้ 
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เคร่ืองมือบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องของกองทุนรวม 

 
กองทุนมีเคร่ืองมือบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของกองทุนรวม ดังนี ้

1. ค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies - ADLs)  
อตัราสงูสดุไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 
(1) บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
(2) บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการก าหนด 

โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจอื่น ทัง้นี ้การก าหนด ADLs Factor จะค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายจากการซือ้หรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สิน ความผนัผวน
ในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินท่ีลดลงจากภาวะปกติ ต้นทนุและค่าใช่จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทุน 
ต้นทนุและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจัยอื่นๆ ท่ีนอกเหนือ
การควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ
หรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ  

(3) การก าหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการ
จะค านึงถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทุนถือครอง หรือปัจจัยอื่นๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการท่ีมี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ี
มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลา
และเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ 

(4) ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความ
เสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าข้อมลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้  
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนท่ีช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการท่ีมีการใช้

เคร่ืองมือ ADLs และบริษัทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใดๆ ท่ีได้ด าเนินการหรือ
ตดัสินใจไปแล้วท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมด
หรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อ้หน่วยลงทุนท่ีช าระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้
รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ  

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ ท่ีท ารายการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหน่ึงท่ีเกิน ADLs Threshold ท่ีบริษัทจัดการ
ก าหนดไว้ รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาก าหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ี
จะมีข้อก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีท ารายการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจดัการจะก าหนดได้ 
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(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสงูสุดท่ีระบุไว้ในโครงการ 
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและ/หรือในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือผ่านทาง
ช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 
(1) การเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้
(2) บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดท่ีสดัส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิ

ของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทัง้หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดย
ที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการก าหนด 

(3) บริษัทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลู “มลูค่าการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามลูค่าการขายคืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก” ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

(4) ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ ADLs นี ้ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะน ากลบัเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือนีม้ีวตัถุประสงค์
เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยท่ียงัคงลงทนุในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนให้กองทนุแต่อย่างใด 

2. เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุไม่เกิน : 7 วนัท าการ ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 
(1) บริษัทจัดการจะก าหนด Redemption Gate ขัน้ต ่า ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ตามรายละเอียด

วิธีการค านวณท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
(2) บริษัทจัดการจะก าหนด Gate Period สงูสดุไม่เกิน 7 วนัท าการ ในทุกรอบเวลา 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณท่ี

บริษัทจดัการก าหนด 
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption 

Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดท่ี สัดส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
ทัง้หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยท่ี มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
ค านวณจาก มลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่า
การขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

(4) บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) 
ของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate  

(5) บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate 
จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานท่ีระบไุว้ในโครงการ 

(6) ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนถัดไป 
รวมกับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดล าดับก่อน-หลังของ
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก
ส่วนท่ีเหลือได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์ยกเลิกค าสัง่ส่วนท่ีเหลือทัง้หมดเท่านัน้ ภายในวนัและเวลาของการส่งค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุ 

(7) บริษัทจัดการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ 
วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 
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(8) บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกัช้า  
(9) ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 
ข้อสงวนสิทธิ 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา Redemption Gate ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต ่ากว่า 

Redemption Gate ขัน้ต ่าท่ีระบุในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มหรือลด Gate Period ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะ
ปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าท่ีระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

(2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้  
(3) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate 

ก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่สามารถช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดที่ค้างอยู่ในรายการ และ
แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิกค าสัง่โดยไม่ชกัช้า  

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าข้อมลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 
(1) Redemption Gate ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้  
(2) บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ 

โดยบริษัทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ โดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ มีความผนัผวนในตลาดซือ้ขาย
ทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า 
Redemption Gate ท่ีก าหนดไว้ หรือสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ หรือปัจจัยอื่นๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุม
และคาดการณ์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจ ริงท่ีมีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข 
ณ ขณะนัน้ๆ 

3. กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่ งที่ รับไว้หรือจะหยุดรับค ำสั่ งซือ้หรือค ำสั่ งขำยคืนหน่วยลงทุน  
(suspension of dealings) 
บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน : 1 วนัท าการ 
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและ
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตตุามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผู้ ลงทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้
(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี  ้

(1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(3) การกระท าท่ีเป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
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(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั 
2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เน่ืองมาจาก การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วนัท าการ 
3.อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดย
สจุริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีก าหนดระยะเวลาการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง 
(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวม
เปิดให้รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเท่านัน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ด าเนินการตามข้อ 3 วรรคหน่ึง หากบริษัทจัดการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริต
และสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สิน
คงเหลือ ท่ีมีคณุภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนัน้ 

ส าหรับการด าเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน.9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
 

สิทธิและข้อจ ำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

• เงื่อนไขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ำจถูกจ ำกัดสิทธิ ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำอัตรำ
ที่ประกำศก ำหนด 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่ ทัง้นี ้สามารถ
ตรวจสอบข้อมลูสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th  

 

• วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 
- ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-A) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การโอนหน่วยในอตัรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถกูเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวในวนัท่ียื่นค าขอโอนหน่วยลงทุน 
- ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T) บริษัทจัดการจะไม่มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
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วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ก) ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือส านักงานนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้ รับโอนไม่ได้เป็นผู้ ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชี
กองทนุและยื่นต่อผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุพร้อมค าขอโอนหน่วยลงทุน 
(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครัง้ ณ วนัท่ียื่นค าขอโอนหน่วยลงทุน 
(ค) หลงัจากท่ีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษีพร้อมหลกัฐานการรับค าขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 
(ง) การโอนหน่วยลงทุน ดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ได้รับค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจด าเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นหลกั ตาท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใต้เงื่อนไขท่ีระบใุนข้อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” 

ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ  
- บริษัทจัดการมีวตัถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ ท่ีมีหนังสือเดินทาง
ประเทศสหรัฐหรือผู้ ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุคคลดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดงัที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
- บริษัทจัดการจะปฎิเสธการโอนหรือจ าน าหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการเสนอขายให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ซึง่เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

• กองทุนรวมนีม้ีกำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ลงทุนทุกครัง้ท่ีมีการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุให้ผู้ลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการจดัส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

 

• ช่องทำงและวิธีกำรท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียง
ของ บลจ. ในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการท่ีบริษัทจัดการได้
เปิดเผยไว้ท่ีส านักงานของบริษัทจดัการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืน 

 

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

 

• กำรระบุภูมิล ำเนำในประเทศไทยเพ่ือกำรวำงทรัพย์ส ำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยท่ีไม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย
การระบภุมูิล าเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุทุกรายท่ีไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณี
ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงท่ีอยู่ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเป็นภมูิล าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

 

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

 

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

 

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

• จ ำนวนกองทุนรวมทัง้หมดภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท 
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 56 กองทนุ 
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเท่ากับ 50,082,203,324.39 บาท 

 

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

ชื่อ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
หน้ำที่ 

ควำมรับผิดชอบ 

นายกฤช 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 

บริหารกองทนุ 

นางสาวทิพย์วดี อภิชยัสิริ* - MBA Executive, Chulalongkorn 
University, Thailand 

- 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 

บริหารกองทนุ 

นายกมลยศ 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  

บริหารกองทนุ 

นาย 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 

บริหารกองทนุ 

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

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แต่งตัง้ 

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

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) โทรศพัท์ 02-470-3200 

นอกจากหน้าท่ีตามสญัญาแต่งตัง้แล้ว ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทนุด้วย 
 

• รำยชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 
นาย เทอดทอง เทพมงักร 
นางสาว ชมภนูุช แซ่แต้ 
นาย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชัย 
นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกุล 

ท่ีอยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั เลขท่ี 46/8 ชัน้ 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกลุ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบญัชีในภายหลงั โดยผู้สอบบญัชีดงักล่าวต้องเป็นบคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบ
ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี  

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 

ข้อมูลอื่นๆ 

 

• รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
1. ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี  
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทจัดการไม่เปิดให้ผู้ลงทุนซือ้หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
(ASP-LTF-T) ได้อีก  
2. ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
บริษัทจดัการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป มลูค่าขัน้ต ่า
ของการสัง่ซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท โดยน าจ านวนเงินท่ีได้รับช าระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน  
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ในกรณีท่ีไม่เคยมีบัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชีผู้ ถือ
หน่วยลงทุนและเอกสารท่ีก าหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน ตามท่ีบริษัทจัดการก าหนดใน
การเปิดบญัชี ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

ทัง้นี ้สามารถขอรับข้อมลูโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการได้ท่ีบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ในระหว่างวนัและเวลาท าการ และ/หรือท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th 

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 
1. กรณีบคุคลธรรมดา 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาบตัรประจ าตวัพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือส าเนาหนงัสือ
เดินทางซึง่ลงนามรับรองความถูกต้อง 

ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนและ
ใบค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมลู รวมทัง้เงื่อนไขอื่นๆ ท่ีบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะก าหนดต่อไป  

• กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก (หลัง IPO) 
ชนิดจ่ำยปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (ASP-LTF-A) 
บริษัทจัดการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรก ทุกวันท าการ ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ ถึงเวลา 15.30 น. 
ตามราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการขาย ซึ่งค านวณตามหัวข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการ
ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์ และวิธีด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุน
ไม่ถกูต้อง”  

ผู้สั่งซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.assetfund.co.th หรือ
สอบถามข้อมลูได้ท่ีฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

ผู้สั่งซือ้อาจช าระค่าสั่งซือ้เป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใด ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ ภายในเวลา 15.30 น.ของวนัท าการขาย
หน่วยลงทุนในแต่ละรอบ โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จ ากัด” ซึ่งเป็นบัญชี
กระแสรายวนั ซึง่เปิดไว้กบัธนาคารดงัต่อไปนี ้ 
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บรูณะ   
2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาพระรามที่ 3  
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร  
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทย ุ
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอาคารสาทรซิตี ้ 
7. ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) สาขาสาทร 2 

ดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รับจากบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที ่จะเปลี ่ยนแปลงเพิ ่มเติมบญัชีดงักล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ /หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ส าหรับการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์ อินเทอร์เน็ต ท่ีบริษัทจัดการได้รับหลงัเวลา 15.30 น. 
ของวนัท าการขายใด บริษัทจดัการจะถือว่าเป็นค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนส าหรับวนัท าการขายถัดไป 

ในกรณีท่ีสั่งซือ้ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนและช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด หรือวิธีอื่นใดท่ี
สามารถเรียกเก็บเงินได้ทนัที ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้ได้ตัง้แต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลา 15.30 น. 
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หากสัง่ซือ้ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนและช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดท่ีต้อง
ส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวนัท าการถดัไป ผู้สัง่ซือ้ต้องช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุนัน้ภายในเวลา 12.00 น. 

ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาท่ีก าหนด หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รับค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาท่ีก าหนด ให้
ถือเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการขายถดัไป ตามราคาขายหน่วยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการขายถดัไป 

การจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยค านวณจากจ านวนเงินท่ีได้รับช าระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท า
การขาย โดยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับจัดสรรจะค านวณตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีระบุในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับช าระ บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทุน
ให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 
ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ านวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับอนุมตัิจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามค าสัง่ซือ้ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ 
ในกรณีท่ีสัง่ซือ้พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่ เหลืออยู่ให้
ผู้สั่งซือ้ท่ีสั่งซือ้พร้อมกันนัน้ตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้สั่งซือ้แต่ละรายสั่งซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน 
หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจัดสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบล่วงหน้า 

การคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีท่ีผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนและจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ สั่งซือ้รวมกันเกินจ านวนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน และหากมีการสัง่ซือ้พร้อม
กนั และมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้ท่ีสัง่ซือ้พร้อมกัน
นัน้ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้แต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่
จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ท่ีไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซือ้ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีผู้สั่งซือ้ระบุไว้ในใบค าขอเปิ ด
บญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

เงื่อนไขการขายหน่วยลงทนุ  
ในการช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ี จัดตัง้โดยบริษัทจัดการ
เพื่อสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนีก้ับ
บริษัทจดัการไม่ได้  
การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ท ารายการขายหน่วยลงทุน
แล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซือ้จะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมลูการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุน 
ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ซือ้ในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน 
หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ  
บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มวิธีการให้บริการการซือ้ขายหน่วยลงทนุในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า  
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• กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ำยปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (ASP-LTF-A) และชนิดจ่ำยเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี 
(ASP-LTF-T) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ ถึงเวลา 15.30 น. ทัง้นี ้สามารถดูข้อมลูเพิ่มเติม
ได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมลูได้ท่ีฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

เงื่อนไขในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลาเร่ิมท าการ ถึงเวลา 15.30 น. ส าหรับการสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนหลงัวนัเวลาท่ีก าหนดของวันท าการรับซือ้คืนใด บริษัทจดัการจะถือว่าเป็นค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุส าหรับวนัท าการ
รับซือ้คืนถัดไป โดยบริษัทจัดการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการรับซือ้คืน ซึ่ง
ค านวณตามหัวข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง” 

ทัง้นี ้ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T) จะต้องถือครองหน่วยลงทุนตาม
เงื่อนไขเพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี “ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุภายในปี พ.ศ. 2558 จะต้องมีระยะเวลาการถือครอง
อย่างต่อเน่ืองกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกรมสรรพากรก าหนดเท่านัน้ท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี”  
“และส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีซือ้หน่วยลงทุน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2562 จะต้องมีระยะเวลาการถือ
ครองอย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกรมสรรพากรก าหนดเท่านัน้ท่ีจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี” 

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุและได้ท ารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแล้ว 

ผู้สัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการ
อยู่ในระหว่างการด าเนินการตามข้อ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" 

อน่ึง ในกรณีท่ีบัญชีของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนัน้ไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชี ดงักล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 

ทัง้นี ้ตัวแทนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตัง้แต่ 
10 ล้านบาทขึน้ไป 

การจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สัง่ขายคืน โดยค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท่ีบริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีผู้สั่งขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะค านวณจ านวนเงินท่ีสั่งขายคืนโดย คูณจ านวนหน่วยลงทุนด้วย 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คืนนัน้ 
ในกรณีท่ีผู้สัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจัดการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสั่งขายคืนด้วย ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ท่ี
ค านวณได้ ณ วันท าการรับซือ้คืนนัน้ ทัง้นี ้จ านวนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สัง่ขายคืนมีจ านวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืน 
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ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดงักล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู้
ถือหน่วยลงทุนมีมลูค่าต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าของการด ารงหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่
ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าขัน้ต ่าของการด ารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ง ให้ตวัแทน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัเพื่อให้ตวัแทนติดประกาศให้ผู้ลงทนุทราบ 
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนตามการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าท่ีบริษัท
จดัการสามารถรับซือ้คืนได้จากจ านวนเงินสดของกองทนุ 
บริษัทจัดการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรับซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันท าการถัดจากวันท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
จ านวนนัน้ 

การช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมยงัไม่สามารถช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลาดงักล่าว เน่ืองจากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาใน
การค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามท่ีสมาคมก าหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ี
เสร็จสิน้การค านวณดงักล่าว ทัง้นี ้ในการช าระเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

• กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการยงัไม่เปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ 
หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดงักล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/
หรือเว็บไซต์ของผู้สนนัสนนุการขาย (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรของหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-A) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วนัท าการ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

วิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ำยเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี 
(1) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากบริษัทจดัการ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ปยงักองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื่น จะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทุน ท่ี
ต้องการออกจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมเอกสารหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจัดการก าหนดเพื่อประกอบการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วน าไปยื่นท่ีบริษัทจดัการหรือตวัแทน ซึง่จะมอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์เมื่อบริษัทจดัการหรือตวัแทนสนับสนนุได้ท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ ถือ
หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกรายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
บริษัทจดัการจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนส าหรับการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในกรณีดงักล่าวให้กบักองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีผู้
ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซือ้หน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการท่ีรับผิดชอบด าเนินการกองทุนรวมหุ้นระยะยาวดงักล่าว ตามท่ีระบุ
ไว้ในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัท่ีบริษัทจดัการหรือตวัแทนได้รับค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุท่ีสมบรูณ์ดงักล่าวแล้ว 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น (กองทนุปลายทาง) เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ
ตนเองให้ต่อเนื่อง 
(2) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าบริษัทจดัการ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน มายงัชนิดจ่ายปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T) จะต้องท าการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ มาจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือชนิดหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่นท่ีมีสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีเช่นเดียวกนัเท่านัน้ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น
มายงักองทนุนี ้สามารถขอรับหนงัสือชีช้วน เอกสารการเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการ
หรือตัวแทนได้ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลาท าการ และแสดงความจ านงในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนได้ด้วยตนเองท่ี
บริษัทจัดการหรือตวัแทน โดยกรอกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆในใบค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส าหรับผู้ลงทุนท่ี ยงัไม่เคยมี
บญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยกรอกรายละเอียดต่างๆในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน พร้อม
แนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน 
(3) กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ “การเลิกกองทนุรวม” (โอนย้ายการลงทนุ) 
เมื่อเกิดเหตุการณ์การเลิกกองทุนรวมตามหัวข้อ “เงื่อนไขในการเลิกกองทุน” (ส่วนข้อผูกพัน) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ปยังกองทุนหุ้ นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยการ
ด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดในกองทุนนีข้องผู้ ถือหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการเป็นผู้ตดัสินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทัง้นี ้หาก
บริษัทจดัการไม่สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการ
จะด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทุนไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น
ท่ีมีนโยบายท่ีความเสี่ยงต ่ากว่าหรือใกล้เคียงกบักองทุนนี ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการเห็นสมควร 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการโอนย้ายกองทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหวัข้อ “การด าเนินการของ
บริษัทจดัการเมื่อเลิกกองทนุรวม” (ส่วนข้อผกูพนั) 

ชนิดจ่ำยเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี 
ส าหรับผู้ลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-A) บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ท ารายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้า/ออก หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ 

หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดงักล่าวผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ สามารถท าได้โดยกรอกรายละเอียด
ในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ในกรณีท่ีกองทุนนีเ้ป็นกองทุนเปิดต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีต้องการจะสับเปลี่ยน หากจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะสับเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ี
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าท่ี
ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี ้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทางและ
กองทุนเปิดปลายทาง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในโครงการการจัดการและ/หรือหนังสือชีช้วนกองทุนเปิดต้นทางและ
กองทนุเปิดปลายทาง  

ค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนได้ท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วและผู้ ถือ
หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกรายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
ส าหรับกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์การเลิกกองทุนรวมตามหัวข้อ “เงื่อนไขในการเลิกกองทุน” (ส่วนข้อผูกพัน) บริษัทจะด าเนินการ
ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ โดยจะด าเนินการตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหวัข้อ “การด าเนินการของ
บริษัทจดัการเมื่อเลิกกองทนุรวม” (ส่วนข้อผกูพนั) 
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ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีบริษัทจัดการก าหนดให้สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทกุวนัท าการ 
ตัง้แต่เวลาเร่ิมท าการ ถึงเวลา 15.30 น. บริษัทจะถือว่าวนัท่ีบริษัทสามารถรับเงินค่าซือ้เพื่อการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ากองทุน
รวมหุ้นระยะยาวได้แล้วเป็นวนัท่ีค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลสมบูรณ์ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้
ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้
สามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมลูได้ท่ีฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 
02-672-1111 

ราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
บริษทัจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนีเ้ป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
1. ในกรณีท่ีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ท่ีบริษัทจัดการหรือตวัแทนได้รับค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และได้ท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว หกัด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) 
2. ในกรณีท่ีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายท่ีบริษัทจัดการหรือ
ตวัแทนได้รับเงินจากกองทนุต้นทาง 

ทัง้นี ้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการ 
นบัตัง้แต่วนัท่ีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

• ข้อก ำหนดอื่นๆ  
การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นการเพิ่มเติม 
บริษัทจดัการอาจจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุ
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในเหตดุงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม 
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทุนได้ลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดดงักล่าวเกินกว่าร้อยละ 10.00 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(ข) เกิดเหตกุารณ์ท่ีท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ 

• กรณีใดที่บริษัทจัดกำร สงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน 
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซือ้ตามค าสัง่จองซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการจองซือ้
ในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุอันควรสงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอก
เงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

2. บริษัทจัดการมีวตัถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของ กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ ท่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือผู้ ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุคคลดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดงัที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
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ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง 

• ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) 
คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผู้ ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่
คาดหวงั  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนมีหน้าท่ีวิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทท่ีลงทุน 
รวมทัง้ธุรกิจและอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัของบริษัทนัน้ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว 

• ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) 
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ได้ตามที่ก าหนด  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผู้ออกมีความมั่นคง มีสถานะการเงินท่ีดี 
และ/หรือ บริษัทท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อในระดบัท่ีลงทนุได้ 

• ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) 
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผนัผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตวัขึน้ลง โดยได้รับผลกระทบจาก
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น  การเมือง เศรษฐกิจ ความผนัผวนของค่าเงิน  อตัราดอกเบีย้ เป็นต้น 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริษัทจดัการจะกระจายการลงทนุ โดยวิเคราะห์ข้อมลูของตราสาร และสภาวะการ
ลงทนุในขณะนัน้ 

• ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) 
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีซือ้หรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซือ้หรือขาย
ตราสารมีจ ากดั    
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีมีสภาพคล่องสูง ถึงปานกลาง เพื่อ
ความคล่องตวัในการบริหารกองทนุ 

• ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk) 
เน่ืองจากสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  อาจมีความผนัผวนมากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน  ดงันัน้ หากกองทุนลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
ย่อมท าให้สินทรัพย์สทุธิมีความผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying Asset)   
กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหลกัทรัพย์ดงักล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง  กองทุนจะผูกพนัตามเงื่อนไขท่ีระบุในสญัญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่ง
ราคา ณ วนัใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้  ทัง้นี ้การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนัน้ 
อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทัง้หมด และกรณีท่ีผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทน
ท่ีมากขึน้ 

แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง :  ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึน้ โดยจะลงทุนใน
สดัส่วนท่ีเหมาะสมกบัหลกัทรัพย์ท่ีต้องการป้องกันความเสี่ยง 

• ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมือง และเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)   
เนื่องจากกองทนุอาจจะมีการลงทนุในต่างประเทศ  จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงนี ้โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและ
เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดและน ามาพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 
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ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม 

ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10% 

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่างใด
อย่างหน่ึงดงันี ้
3.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
3.2  เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกนั  

ไม่เกิน 20% 

 

4 ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
4.1  เป็นตราสารหนี ้ท่ีผู้ออกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ
ท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
4.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
4.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
4.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
4.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และ
ไม่ได้มีลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็น
บคุคลดงันี ้
4.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
4.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
4.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
4.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั  
4.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
4.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
4.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.2.3.9  บล. 
4.3  เสนอขายในประเทศไทย  
4.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

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

5 
 

ทรัพย์สินดงันี ้
5.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผู้ ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุท่ี 
อาจท าให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET) 
5.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดตัง้ขึน้ไม่ ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้
ลงทนุทัว่ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจท าให้มี 
การเพิกถอนหุ้นออกจากการซือ้ขายใน SET) 
5.3 หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 5.1 
5.4 DW ท่ีม ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ธุรกรรมดงันีท่ี้คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5.1 reverse repo 
5.5.2 OTC derivatives 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใด
จะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

5.6 หน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.6.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดาน
ซือ้ขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้ ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการ             
ซือ้ขายใน SET) 
5.6.2 เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ 
ส านกังานก าหนด 

6 หน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนดและ
มีลกัษณะตาม 5.6.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

 1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็น
คู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  

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

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบคุคลตามกฎหมายไทย  
(ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือ
คู่สญัญา ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ี MF ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี 
เว้นแต่เป็น MF ท่ีมีอายโุครงการ < 1 ปี 
ให้เฉลี่ยตามรอบอายกุองทนุ 
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ท่ีอายกุองทนุ 
คงเหลือ < 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ีมี
อายโุครงการ > 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดงันี ้
2.1  B/E หรือ P/N ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MFสามารถขายคืน

รวมกนัไม่เกิน 25% 



 

กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุ้นระยะยาว 25 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

ผู้ออกตราสารได้ 
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนีแ้ต่ไม่รวมถึงตราสารหนี  ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุนท่ี
มีcredit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating (ข้อนีไ้ม่
ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิดและกองทุน  buy & hold ท่ีลงทุนใน B/E หรือP/N             
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีอายุไม่เกินอายกุองทุนหรือรอบการลงทุนของ 
MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทนุ) 

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

5.1 ทรัพย์สินตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 
(single entity limit) 
5.2 ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือท่ีตัวตราสารและ/
หรือ ผู้ออกตราสารท่ีต ่ากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-Investment Grade / Unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 6 derivatives ดงันี ้
6.1 การเข้าท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 
6.2 การเข้าท าธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging) global exposure limit 

6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซบัซ้อน 
จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุ
ใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ 
NAV 

7 หน่วย CIS ไม่เกิน 20% 
8 หน่วย property ไม่เกิน 15% 
หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกบั product limit 
 
ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัท
รวมกนั < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

2 ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทุนของ 
ผู้ออกรายใดรายหน่ึง (ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
ภาครัฐไทยหรืตราสารหนี ้ภาครัฐ
ต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตราสาร
รายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ  
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บญัชีถัดไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามลูค่าหนีส้ินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูล
หนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีท่ีผู้
ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีล่าสดุ 2 ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บลจ. ลงทนุ 
เพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่า
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการ
ยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทนุ CIS ต่างประเทศ ท่ี
ออกหน่วยนัน้  
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนีโ้ดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

4 หน่วย property ของกองทนุใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน property ท่ีออกหน่วย
นัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

หมายเหต ุ:  
1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ 
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) 
(1) ชนิดจ่ำยเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (ASP-LTF-T) หยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563   

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเก็บจริง 
1 ธ.ค. ปี 62 

ถึง  
30 พ.ย. ปี 63 

เรียกเก็บจริง 
1 ธ.ค. ปี 63 

ถึง  
30 พ.ย. ปี 64 

เรียกเก็บจริง 
1 ธ.ค. ปี 64  

ถึง  
30 พ.ย. ปี 65 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำก
กองทุนรวมทัง้หมด 

ไม่เกินร้อยละ 5.3500 ต่อปี    

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมดที่ประมำณกำรได้    
1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี 1.37 1.60 1.61 
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี 0.05 0.06 0.06 
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี 0.10 0.13 0.13 
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1 ไม่เกินร้อยละ 3.0067 ต่อปี    

▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และ
ส่งเสริมการขาย ภายหลงัการเสนอขาย 
หน่วยลงทุนครัง้แรก 

ตามที่จ่ายจริง  
แต่ไม่เกินร้อยละ 0 .50  ตอ่ปี 

- - - 

▪ ค่าประกาศ NAV ในหนงัสือพิมพ์  ตามที่จ่ายจริง 0.02 0.02 0.02 
▪ ค่าสอบบญัชี  ตามที่จ่ายจริง 0.02 0.02 0.02 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรไม่ได้    
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง 0.02 0.01 0.02 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด2 1.58 1.84 1.86 
▪ ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง 0.73 1.19 1.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
ของรอบปีบัญชีตัง้แต่เดือน ธนัวำคม ถึง พฤศจิกำยน ย้อนหลัง 3 ปี 
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(2) ชนิดจ่ำยเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (ASP-LTF-A) เร่ิมเปิดเสนอขาย 1 กรกฎาคม 2563 

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเก็บจริง* 
1 ก.ค. ปี 63  

ถึง  
30 พ.ย. 63 

เรียกเก็บจริง* 
1 ธ.ค. ปี 63  

ถึง  
30 พ.ย. ปี 64 

เรียกเก็บจริง* 
1 ธ.ค. ปี 64  

ถึง  
30 พ.ย. ปี 65 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำก
กองทุนรวมทัง้หมด 

ไม่เกินร้อยละ 5.3500 ต่อปี    

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมดที่ประมำณ
กำรได้ 

    

1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี N/A N/A N/A 
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี N/A N/A N/A 
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี N/A N/A N/A 
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1 ไม่เกินร้อยละ 3.0067 ต่อปี N/A N/A N/A 

▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และ
ส่งเสริมการขาย ภายหลงัการเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรก 

ตามที่จ่ายจริง  
แต่ไม่เกินร้อยละ 0 .50  ตอ่ปี 

   

▪ ค่าประกาศ NAV ในหนงัสือพิมพ์  ตามที่จ่ายจริง    
▪ ค่าสอบบญัชี  ตามที่จ่ายจริง    

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรไม่ได้     
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง N/A N/A N/A 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 2    
▪ ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง N/A N/A N/A 

*รอบปีบญัชีดงักล่าวยงัไม่ได้มีการค านวณค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริง เนื่องจากยงัไม่มีผู้ ถือหน่วยลงทุน 
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ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกผู้สั่ งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 
(1) ชนิดจ่ำยเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (ASP-LTF-T) หยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเก็บจริง 
1 ธ.ค. ปี 62 

ถึง  
30 พ.ย. ปี 63 

เรียกเก็บจริง 
1 ธ.ค. ปี 63  

ถึง  
30 พ.ย. ปี 64 

เรียกเก็บจริง 
1 ธ.ค. ปี 64  

ถึง  
30 พ.ย. ปี 65 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่เกินร้อยละ 0.25  ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ  

• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่เกินร้อยละ 0.25  ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ  

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า  ไม่เกินร้อยละ 0.25  ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ  

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก 3 รายการละ 200 บาท รายการละ 200 บาท 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสาร 
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแทนฉบบัเดิมที่สญูหาย 

ฉบบัละ 50 บาท  ยกเว้นไม่เรียกเก็บ  

• ค่าธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทุน อตัราท่ีธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้/ขายคืนหน่วยลงทุน 
หรือค่าธรรมเนียมการหกัเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทุน 

อตัราท่ีธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการ 
หรือนายทะเบียนด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ  ยกเว้นไม่เรียกเก็บ  

(2) ชนิดจ่ำยเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (ASP-LTF-A) เร่ิมเปิดเสนอขาย 1 กรกฎาคม 2563 

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเก็บจริง 
1 ก.ค. ปี 63  

ถึง  
30 พ.ย. ปี 63 

เรียกเก็บจริง 
1 ธ.ค. ปี 63  

ถึง  
30 พ.ย. ปี 64 

เรียกเก็บจริง 
1 ธ.ค. ปี 64  

ถึง  
30 พ.ย. ปี 65 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่เกินร้อยละ 1.50 1.25 1.25 1.25 

• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่เกินร้อยละ 1.50 ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 4 ไม่เกินร้อยละ 1.50 ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก 4 ไม่เกินร้อยละ 1.50 ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามนายทะเบียนเรียกเก็บ รายการละ 50 บาท 

• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสาร 
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแทนฉบบัเดิมที่สญูหาย 

ฉบบัละ 50 บาท ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทุน อตัราท่ีธนาคารพาณิชย์ก าหนด อตัราท่ีธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้/ขายคืนหน่วยลงทุน 
หรือค่าธรรมเนียมการหกัเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทุน 

อตัราท่ีธนาคารพาณิชย์ก าหนด อตัราท่ีธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการ 
หรือนายทะเบียนด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 
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หมำยเหตุ 
1 เมื่อค านวณรวมกับค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด 
2 ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี ้
3 บริษัทจดัการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดงักล่าว กรณีเป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 
4 ส าหรับชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-A) บริษัทจัดการยงัไม่เปิดให้ท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า/ออก 
หากบริษัทจดัการเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและ/หรือจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษี
อื่นใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี) แล้ว 

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

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูตามท่ีได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จดัการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน
รอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะขึน้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ดงักล่าวโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 
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หมายเหต ุ: บริษัทจดัการได้ค านวณมลูค่าหลกัทรัพย์ของกองทนุโดยใช้วิธีการค านวณตามหลกัเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจดัการกองทนุ (AIMC) 
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ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ 

AAA เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต ่าท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด 
ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก 

AA มีความเสี่ยงต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจาก
ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

A มีความเสี่ยงในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูแต่อาจได้รับผลกระทบจาก
ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

BBB มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผนัผวนท่ีเกิดขึน้จากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการช าระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกับอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

T1+ เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกท่ีได้รับอันดับ
เครดิตในระดบัดงักล่าวท่ีมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกท่ีได้รับอันดับ
เครดิตในระดบัดงักล่าวท่ีมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทนุ 
รอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2565 

 
ASP-LTF-T : NAV ณ 30 พฤศจิกายน 2565 = 15.9690 บาท 

ASP-LTF-T ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน  

(ตำมเวลำ) 
6 เดือน  

(ตำมเวลำ) 
1 ปี 1 
(ต่อปี) 

3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี 1 
(ต่อปี) 

10 ปี 1 
(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทุน 2 

ผลตอบแทนของกองทุนรวม  -9.83% -3.07% -8.15% -1.74% 3.13% 0.10% 1.80% 6.34% 

ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั* 1.44% 0.38% -0.54% 7.20% 4.02% 2.31% 5.37% 9.18% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
(standard deviation) 

11.39% 11.38% 10.90% 11.38% 18.82% 16.17% 15.92% 18.51% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation)  *  

11.22% 9.62% 10.61% 11.25% 19.69% 16.56% 15.53% 18.81% 

Information Ratio -2.40 -2.44 -2.70 -1.65 -0.12 -0.34 -0.61 -0.48 

 

ASP-LTF-A :  NAV ณ 30 พฤศจิกายน 2565 = 15.9690 บาท 

ASP-LTF-A ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน  

(ตำมเวลำ) 
6 เดือน  

(ตำมเวลำ) 
1 ปี 1 
(ต่อปี) 

3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี 1 
(ต่อปี) 

10 ปี 1 
(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทุน 2 

ผลตอบแทนของกองทุนรวม  -11.42% -3.07% -9.76% -3.47% - - - 7.48% 

ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * 1.44% 0.38% -0.54% 7.20% - - - 11.21% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
(standard deviation) 

11.48% 11.38% 11.06% 11.47% - - - 14.15% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation)  *  

11.22% 9.62% 10.61% 11.25% - - - 13.50% 

Information Ratio -2.61 -2.44 -3.01 -1.89 - - - -0.47 

หมำยเหตุ : 

- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 23 พฤศจิกายน 2547 
- * ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสดัส่วน 100% 
- 1 % ต่อปี 
- 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีท่ีกองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 
- การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้จัดขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เร่ือง มาตรฐานการวัดและน าเสนอ

ผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 
- ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ 
- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยนัถึงผลการด าเนินงาน

ในอนาคต 
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี 
(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 30 พฤศจิกำยน 2565 
 

ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T) = -42.61% 
และ ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-A) = 0.00% 

 
 
 
 

อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 30 พฤศจิกำยน 2565 
 
N/A 

 
 
 
 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 30 พฤศจิกำยน 2565 
 

294.37% 
 
 
 
 

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 30 พฤศจิกำยน 2565 

 
N/A* 

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th 
 
 
 
 

  

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

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ  เช่นเดียวกันกบัท่ีบริษัทจัดการลงทุน ในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์บริษัท 
(www.assetfund.co.th) 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดขู้อมลูท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงาน คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือท่ีเว็บไซต์ของบริษัท 
www.assetfund.co.th 

• บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย 
และเป็นเร่ืองที่ไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ประกอบธุรกิจหรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับ
ตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีผู้ประกอบธุรกิจก าหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอดูแนวทางนีไ้ด้ท่ี
บริษัทจดัการ 

• บริษัทจดัการจะปฎิเสธการโอนหรือจ าน าหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการเสนอขายให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

• ในกรณีท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจัดการ
อาจใช้ดลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิกค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยดุรับค าสัง่ดงักล่าวได้ 

• กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดงันัน้ หากผู้ ถือ
หน่วยลงทุนดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมลู
การถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th 

• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ  
ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทนุก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถ
ก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รับรองถึง
ความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2565 
 

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

