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Asset Plus Property and Infrastructure Flexible Fund  
(ASP-PROPIN) 

กองทุนนีล้งทนุกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรม 
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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

 
ชื่อโครงกำร (ภำษำไทย) :  กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน เฟล็กซิเบิล้ 

ชื่อโครงกำร (ภำษำอังกฤษ) : Asset Plus Property and Infrastructure Flexible Fund 

ประเภทของกองทุน  : - กองทนุรวมผสม 
- กองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) 

อำยุโครงกำร : ไม่ก าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัติจัดตัง้และจัดกำรกองทุนรวม : วนัท่ี 24 มกราคม 2563 

วันที่จดทะเบียนกองทุน : วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

• ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม 
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และ/หรือโครงสร้างพืน้ฐาน 
โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทัง้ในและ/หรือต่างประเทศ อย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใด
กองทุนหน่ึงโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ซึ่งสดัส่วนการลงทุนในแต่ละหน่วยลงทุน
ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ทัง้นี ้กองทนุจะน าเงินไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน ดงัต่อไปนี ้ 
1. กองทุนรวมหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน  
2. หน่วย CIS และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยของกองทุน private equity ท่ีเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน หรือเน้นลงทุนใน
หุ้นและ/หรือตราสารท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ฐาน และ/หรือตราสารของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์
หรือตราสารของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน รวมถึงตราสารอื่นใดท่ีให้สิทธิในการได้มาซึง่ตราสารดงักล่าวหรือกลุ่มของตราสาร
ดงักล่าว 

ส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหน่วย CIS และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ท่ีนอกเหนือจากกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพืน้ฐาน และ/หรือตราสารหนี ้และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก 
และ/หรือตราสารทุน  และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีมีลักษณะท านองเดียวกันโดย
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดให้กองทุนลงทุนได้  

นอกจากนีก้องทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) และอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดย
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

กองทุนจะลงทุนทัง้ในและต่างประเทศซึ่งไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ส าหรับในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 
บริษัทจัดการมีนโยบายท่ีจะท าการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามความเหมาะสมส าหรับ
สภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่ขึน้อยู่กับดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลงั เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอตัราแลกเปลี่ยน 

ทัง้นี ้การค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดงันีร้วมด้วยก็ได้ ทัง้นี ้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั 
1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 
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2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 
3. ช่วงระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเน่ืองจากได้รับค าสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การโอนย้ายกองทนุจ านวนมากหรือเพื่อรอการลงทนุ ทัง้นี ้ต้องไม่เกินกว่า 10 วนัท าการ   

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
หรือกองทุนรวมที่ลงทุนโดยตรงได้ หรือสามารถกลับมาเป็นเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) โดยไม่ท าให้ระดับความ
เสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน และเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้
ถือหน่วยลงทนุ อน่ึง บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนการด าเนินการเปลี่ยนแปลง 
โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ในกรณีท่ีกองทุนหลักและ/หรือกองทุนอื่นท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุหลกัและ/หรือกองทนุอื่นนัน้ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด  
(1) มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัและ/หรือกองทนุอื่น  
(2) ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัและ/หรือกองทนุอื่นลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดต่อกัน คิดเป็น
จ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัและ/หรือกองทนุอื่น  

เงื่อนไข : ในกรณีท่ีกองทุนหลักและ/หรือกองทุนอื่นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการด าเนินการ
ดงัต่อไปนี ้ 
(1) แจ้งเหตท่ีุกองทนุหลกัและ/หรือกองทนุอื่นมีมลูค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้ส านกังานและผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีปรากฏเหต ุ  
(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีปรากฏเหต ุ 
(3) รายงานผลการด าเนินการให้ส านกังานทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  
(4) เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ ท่ีสนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ ท่ีสนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เก่ียวกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะด าเนินการให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการ
ด าเนินการดงักล่าวด้วย  

ทัง้นี ้ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านกังาน  
 

• ดัชนีชีว้ัด/อ้ำงอิง (Benchmark) ของกองทุน 
1. ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) 

ในสดัส่วน 50%  
2. ดชันี FTSE Strait times REIT Index ในสดัส่วน 25% โดยปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ 

วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 
3. ดชันี S&P Global Infrastructure Index Net Total Returns ในสัดส่วน 25% โดยปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อค านวณผลตอบแทน

เป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนท่ีก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวนัท่ีมีการ
เปลี่ยนตวัชีว้ัด ค าอธิบายเก่ียวกับตวัชีว้ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทุนได้ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 
และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตวัดัชนีของตวัชี ว้ดัไม่ได้จัดท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อตัรา
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ดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจดัการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสินใจลงทุนได้ 
 

• กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตำมชนิดของหน่วยลงทุน 
กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
1. ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ: ASP-PROPIN-A) เหมาะส าหรับผู้ลงทนุท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทนุ (Capital gain) 

และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)  
2.  ชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ (ชื่อย่อ : ASP-PROPIN-R) เหมาะส าหรับผู้ลงทนุท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ  

ตวัอย่างการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ : โดยสมมตุิให้ 
วันที่ 1  
1. มลูค่าทรัพย์สินสทุธิท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด 35,000,000 บาท มลูค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลงัหลกัค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทนุและค่าธรรมเนียมซือ้ขายหลกัทรัพย์) แบ่งเป็น  
- หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่า 25,000,000 บาท  
- หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ 10,000,000 บาท  
2. ดอกเบีย้ค้างรับในวนัแรก 70,000 บาท  
3. มีรายการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ จ านวน 3,000,000 บาท  
4. มีรายการขายคืนหน่วยลงทนุ ชนิดสะสมมลูค่า จ านวน 1,500,000 บาท  

 กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่ำ 
หน่วยลงทุน 

ชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัติ 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิที่จ ำหน่ำยได้หลังหักค่ำธรรมเนียมกำรขำย
และค่ำธรรมเนียมซือ้ขำยหลักทรัพย์ (ถ้ำมี) 

35,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00 

ดอกเบีย้ค้ำงรับจ ำนวน 70,000 บำท 70,000.00 50,000.00 20,000.00 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่ำใช้จ่ำยกองทุน 35,070,000.00 25,050,000.00 10,020,000.00 
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมต่อวัน (หำร 365 วัน) 

ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร (ต่อปี) โดยประมำณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร   =1.00% (+VAT 7%) -1,028.08 -734.34 -293.74 
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ = 0.03% (+VAT 7%) -30.84 -22.03 -8.81 

ค่ำธรรมเนียมรวมต่อวัน -1,058.92 -756.37 -302.55 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 35,068,941.08 25,049,243.63 10,019,697.45 

จ ำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 3,500,000.0000 2,500,000.0000 1,000,000.0000 

มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำทต่อหน่วย) 10.0197 10.0197 10.0197 

 
วันที่ 2 
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ จ านวน 3,000,000 บาท 
2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมลูค่า จ านวน 1,500,000 บาท 
3. มีรายการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดสะสมมลูค่า จ านวน 3,000,000 บาท  
4. มีรายการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ให้ผู้ลงทนุชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ จ านวน 1,000,000 บาท  
5. มีส่วนเพิ่มของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเกิดขึน้ 250,000 บาท 
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  กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่ำ 
หน่วยลงทุน 

ชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัติ 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้ำ (บำท) (วันท่ี T) 35,068,941.08 25,049,243.63 10,019,697.45 
รายการท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด    

1. ซือ้หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัติ 3,000,000.00  3,000,000.00 
2. ขำยคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ำ -1,500,000.00 -1,500,000.00  

รวมรำยกำรท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บำท) 1,500,000.00 -1,500,000.00 3,000,000.00 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิภำยหลังรำยกำรท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด 

36,568,941.08 23,549,243.63 13,019,697.45 

ส่วนเพิ่มของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ จ ำนวน 250,000 บำท 250,000.00 160,992.11 89,007.89 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่ำใช้จ่ำยกองทุน 36,818,941.08 23,710,235.74 13,108,705.34 

วิธีคิดกำรปันส่วนมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ   

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ำ  = 36,818,941.08 x (23,549,243.63/36,568,941.08) 
หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัติ  =  36,818,941.08 x (13,019,697.45/36,568,941.08) 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมต่อวัน (หำร 365 วัน) 
ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร (ต่อปี) โดยประมำณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร   =1.00% (+VAT 7%) -1,079.35 -695.07 -384.28 
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ = 0.03% (+VAT 7%) -32.38 -20.85 -11.53 
ค่ำธรรมเนียมรวมต่อวัน -1,111.73 -715.92 -395.81 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 36,817,829.35 23,709,519.82 13,108,309.53 
จ ำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
- หน่วยลงทนุเพิ่มขึน้จากซือ้หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ 
จ านวน 3,000,000 บาท/10.0197 =  299,410.1620 หน่วย 
- หน่วยลงทนุลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่าจ านวน   
1,500,000 บาท/10.0197 = 149,705.0810 หน่วย 

3,649,705.0810 2,350,294.9190 1,299,410.1620 

มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำทต่อหน่วย)    

 
วันที่ 3 
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดสะสมมลูค่า จ านวน 3,000,000 บาท 
2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ให้ผู้ลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ จ านวน 1,000,000 บาท 
3. มีส่วนเพิ่มของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเกิดขึน้ 900,000 บาท 

  กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่ำ 
หน่วยลงทุน 

ชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัติ 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้ำ (บำท) (วันท่ี +T) 36,817,829.35 23,709,519.82 13,108,309.53 

รายการท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด    

1. ซือ้หน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่ำ จ ำนวน 3,000,000 บำท 3,000,000.00 3,000,000.00  

2. ขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จ ำนวน 1,000,000 บำท   -1,000,000.00 
รวมรำยกำรท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บำท) 2,000,000.00   

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิภำยหลังรำยกำรท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด 

38,817,829.35 26,709,519.82 12,108,309.53 

ส่วนเพิ่มของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ จ ำนวน 900,000 บำท 900,000.00 619,266.15 280,733.85 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิภำยหลังรำยกำรท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด และส่วนเพิ่มฯ 

39,717,829.35 27,328,785.97 12,389,043.38 
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  กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่ำ 
หน่วยลงทุน 

ชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัติ 
วิธีคิดกำรปันส่วนมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ  
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ำ  =  39,717,829.35 x (26,709,519.82/38,817,829.35) 
หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัติ  =  39,717,829.35 x (12,389,043.38/38,817,829.35) 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมต่อวัน (หำร 365 วัน) 
ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร (ต่อปี) โดยประมำณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร = 1.00% (+VAT 7%) -1,164.33 -801.15 -363.19 
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ = 0.03% (+VAT 7%) -34.93 -24.03 -10.90 
ค่ำธรรมเนียมรวมต่อวัน -1,199.26 -825.18 -374.08 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 39,716,630.09 27,327,960.79 12,388,669.30 
จ ำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
-หน่วยลงทนุเพ่ิมขึน้จากซือ้หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูคา่ จ านวน 
3,000,000 บาท/10.0879 = 297,385.9773 หน่วย 

- หน่วยลงทนุลดลงจากการขายคืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิจ านวน 
1,000,000 บาท/10.0879 = 99,128.6591 หน่วย 

3,847,962.3992 2,647,680.8963 1,200,281.5029 

มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำทต่อหน่วย) 10.3215 10.3215 10.3215 

 

• ลักษณะที่ส ำคัญของกองทุนรวม 
กองทุนนีเ้ป็นกองทนุรวมส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไป โดยจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มอุตสาหกรรม
อสงัหาริมทรัพย์และ/หรือโครงสร้างพืน้ฐาน โดยกองทนุจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทัง้ในและ/หรือต่างประเทศ อย่างน้อย 
2 กองทนุ โดยจะลงทุนในกองทนุใดกองทนุหน่ึงโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ซึ่ง
สดัส่วนการลงทุนในแต่ละหน่วยลงทุนขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนโดยเฉลี่ยใน
รอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

หน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศที่มีสัดส่วนกำรลงทุนเกินกว่ำ 20% ของ NAV (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2566) 
กองทนุ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund 
กองทุนมีวตัถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนรวมในระยะยาวทัง้ในส่วนของกระแสรายได้และก าไรจากการเพิ่มขึน้ของราคา 
(Income และ Capital appreciation)  
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารท่ีเทียบเท่าตราสารทุน (หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธ์ิ และ Depository Receipts) 
ของธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานทั่วโลกที่ Listed หรือ Traded ใน regulated markets นอกจากนี ้เพื่อท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน 
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือ โครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Scheme (CIS)) อื่น ซึ่ง
รวมถึงกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Funds (ETF)) เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทุน ผ่านการลงทุน
ในตราสารทนุของบริษัทท่ีท าธุรกิจเก่ียวกับโครงสร้างพืน้ฐานทัว่โลก (Global Infrastructure Sector) 
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ผลการด าเนินงานย้อนหลงัของกองทนุ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund 

 

 
 

สดัส่วนการลงทนุของกองทนุ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund 

  
 

- ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
- แหล่งท่ีมาของข้อมลู : Fact Sheet ของ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2566 
- สามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี: https://www.lazardassetmanagement.com/uk/en_uk/funds/offshore-funds/lazard-
global-listed-infrastructure-equity-fund/f400/s29/?shareClass=650 
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• ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รับจำกเงินลงทุน 
ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึน้เมื่อผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน 

 

• จ ำนวนเงินทุนโครงกำรล่ำสุด 
1,000 ล้านบาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มเงินทุนของโครงการและ/หรือวงเงินลงทุนในต่างประเทศได้ โดยจะปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

• รอบระยะเวลำบัญชี 
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี วนัท่ี 31 มกราคม ของทกุปี 

 

• ปัจจัยท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

(REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยของ
กองทุน private equity ท่ีเก่ียวข้องกับหมวดอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และ/หรือโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่ท าให้กองทนุมีความเสี่ยงใน
ลกัษณะเดียวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ฐานโดยตรง เช่น ความเสี่ยงจากความผันแปรของค่า
เช่าและอตัราการเช่า การเพิ่มขึน้ของภาษีทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติ ค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้ เป็นต้น 

2. กองทนุนีม้ีการลงทนุกระจุกตวัในอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และ/หรือโครงสร้างพืน้ฐาน จึงอาจท าให้มีความเสี่ยงและความผนัผวน
ของราคาสงูกว่ากองทนุรวมทัว่ไปท่ีมีการกระจายการลงทุนในหลายอตุสาหกรรม 

3. อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของมลูค่าหน่วยลงทุนได้ 
 

• กำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดงัต่อไปนี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถูกต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
1. เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัท าการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการ
ผ่อนผนัจากส านกังาน 
2. แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
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3. แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้
บริษัทจดัการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 
4. ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บริษัทจดัการ
กองทนุรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

• กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่ งที่รับไว้แล้ว 
การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ บริษัทจดัการกองทุนรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบนั และ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี 
ทน. 11/2564 เร่ืองหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับค าสั่งซือ้และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ตามท่ีบริษัท
จดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วนัท าการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับค าสัง่ซือ้และ/
หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)และจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
การให้บริการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งซือ้และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ ลงทุน หากการสั่งซือ้ดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ท าให้เกิดความเสี่ยงทาง
กฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

การหยดุรับค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
เป็นไปตามประกาศ 
 

• กองทุนรวมก ำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดควำมเสี่ยง  
กองทุนรวมจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมิได้มีวตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยจ ากัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุน
ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าต้องไม่เกิน 100% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน โดยรายละเอียดการค านวณมูลค่าการลงทุน
หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อการค านวณอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 

• ผลกระทบทำงลบที่มำกที่สุดจำกกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดควำมเสี่ยงต่อเงินทุน
ของกองทุนรวม 
หากราคาหลกัทรัพย์อ้างอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จนอาจท าให้กองทนุขาดทุนจาก
การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดงักล่าวจะไม่เกิน 100% ของ NAV ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะศึกษา
รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนให้ทนัเหตุการณ์โดยการค านวณ
อตัราส่วนในการลงทนุท่ีเหมาะสมกบัภาวการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทนุอยู่ตลอดเวลา 

 

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

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 านึงถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจาก
การซือ้หรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สิน ความผันผวนใน
ตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินท่ีลดลงจากภาวะปกติ ต้นทุนและค่าใช่จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน 
ต้นทนุและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจัยอื่นๆ ท่ีนอกเหนือ
การควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ
หรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถท าได้เพื่ อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ  

(3) การก าหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการ
จะค านึงถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทุนถือครอง หรือปัจจัยอื่นๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการท่ีมี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริง
ท่ีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลา
และเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ 

(4) ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 
(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าข้อมลูของหน่วยลงทุนทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ 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 าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทุนท่ีช าระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้นัน้  ไม่ได้
รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ  
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(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ ท่ีท ารายการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหน่ึงท่ีเกิน ADLs Threshold ท่ีบริษัทจัดการ
ก าหนดไว้ รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาก าหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ี
จะมีข้อก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีท ารายการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจดัการจะก าหนดได้ 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอตัราสงูสดุท่ีระบไุว้ในโครงการ โดย
บริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและ/หรือในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวมและ/หรือผ่านทางช่องทางอื่น
ท่ีบริษัทจัดการก าหนด  

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 
(1) การเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้
(2) บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดท่ีสดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน

สทุธิของกองทุน เทียบกับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยท่ีมลูค่า
ซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุน ค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
(switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out)  
ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

(3) บริษัทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูล “มูลค่าการซือ้หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก” ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

(4) ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ ADLs นี ้ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะน ากลบัเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้ ถือหน่วยท่ียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนให้กองทนุแต่อย่างใด 

2. ระยะเวลำที่ต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)  
เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 
กรณีกองทุนปลายทางมีการก าหนดเคร่ืองมือ Notice Period บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้เคร่ืองมือดงักล่าวตามแนวทางท่ีกองทุน
ปลายทางก าหนดตามท่ีได้รับข้อมลูจากกองทนุปลายทาง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะติดตามกองทนุปลายทางเท่าท่ีสามารถท าได้เพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือ
ในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period รวมกับเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ซึง่จะอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือกองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลง
กองทุนปลายทางที่ไปลงทุนใหม่ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องเพิ่มเติม
ตามที่กองทนุปลายทางก าหนดได้ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

3. เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 
กรณีกองทุนปลายทางมีการก าหนดเคร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้เคร่ืองมือดงักล่าวตามแนวทางท่ีกองทุน
ปลายทางก าหนดตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนปลายทาง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถดูราละเอียดการใช้เคร่ืองมือ  Redemption 
Gate ในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม และจะแจ้งให้ทราบเมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกัช้าผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
บริษัทจดัการและอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate  ร่วมกับเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เพื่อให้สอดคล้องตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ์ซึง่จะอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
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ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือกองทนุไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางที่ไปลงทนุใหม่ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องเพิ่มเติมตามที่กองทุนปลายทางก าหนดได้ ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

4. 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 าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผู้ ลงทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้
(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี  ้

(1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(3) การกระท าท่ีเป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

(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 

ส าหรับการด าเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี ้หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาด

สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สน.9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

ทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย 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  
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• วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน 
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) หลังจากท่ีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษีพร้อมหลกัฐานการรับค าขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 
(ง) การโอนหน่วยลงทุน ดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
รับค าขอโอนหน่วยลงทุน 
(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจด าเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลกั ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใต้เงื่อนไขท่ีระบใุนข้อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” 

ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมลูในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ 
- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ ท่ีมีหนังสือเดินทางประเทศ
สหรัฐหรือผู้ ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ
หรือระงบัการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนท่ี เป็นบุคคลอเมริกัน 
(US person) ดงัที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

- เพื่อประโยชน์สงูสดุของการบริหารจัดการกองทนุการับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทนุให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท
จดัการแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฎิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ 

- ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ และไม่มี
สิทธิน าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 
 

• กองทุนรวมนีม้ีกำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครัง้ท่ีมีการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
 

• ช่องทำงและวิธีกำรท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียง 
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 
บริษัทจัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ ถือหน่วยของกองทุนสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่การ
พิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 
 

• กำรระบุภูมิล ำเนำในประเทศไทยเพ่ือกำรวำงทรัพย์ส ำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยท่ีไม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
การระบุภูมิล าเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของ
บริษัทจดัการกองทุนรวมเป็นภมูิล าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 
 

• บริษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจำกบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริกำร อันเน่ืองมำจำกกำรใช้บริกำรของ
บุคคลดังกล่ำวในกำรจัดกำรกองทุนได้แต่ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้ 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทนุตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ  
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบคุคลดงักล่าว (churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระท าด้วย
ความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

 

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

 

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

• 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 

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 

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

- CFA Charterholder 

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

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

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

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

บริหารกองทนุ 
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ชื่อ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
หน้ำที่ 

ควำมรับผิดชอบ 
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 

* ปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
 

• 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 
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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. บริษทั หลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั โทรศพัท์ 02-022-1499  
37. บริษัท หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากัด โทรศพัท์ 02-949-1000 
38. บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2217-8888 
39. บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี ้จ ากดั โทรศพัท์ 0-2343-9500 
40. บริษัท หลกัทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2659-8000 
41. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวลท์ รีพบับลิค จ ากดั โทรศพัท์ 02-266 6697 
42. บริษัท หลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 02-009-8888 

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แต่งตัง้ 

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

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) โทรศพัท์ 02-470-3200 
นอกจากหน้าท่ีตามสญัญาแต่งตัง้แล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทุนด้วย 

• รำยชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 
นาย เทอดทอง เทพมงักร 
นางสาว ชมภนูชุ แซ่แต้ 
นาย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชัย 
นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ 

ท่ีอยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 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 
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ข้อมูลอื่นๆ 

 

• รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท  

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

ในกรณีท่ีไม่เคยมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้สนใจลงทนุต้องเปิดบญัชีดงักล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือ
หน่วยลงทุนและเอกสารท่ีก าหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน ตามที่บริษัทจัดการก าหนดใน
การเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 
1. กรณีบคุคลธรรมดา 
ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตวัข้าราช การ หรือส าเนาบตัรประจ าตวัพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือส าเนา
หนงัสือเดินทางซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง 
2. กรณีนิติบคุคล 
(1) ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ 
(2) ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั 
(3) ตวัอย่างลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม 
(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 
ทัง้นี ้เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนและ
ใบค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมลู รวมทัง้เงื่อนไขอื่นๆ ท่ีบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะก าหนดต่อไป  

• กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก (หลัง IPO) 
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกได้ทกุวนัท าการซือ้ขาย โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ไม่ต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าตามเงื่อนไขของการสัง่ซือ้ครัง้แรกและครัง้ถัดไป ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคาขาย
หน่วยลงทุนท่ีค านวณได้ ณ สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ครบถ้วน  

วนัท าการซือ้ขาย หมายถึง วนัท าการปกติของบริษัทจดัการและ/หรือกองทุนต่างประเทศและ/หรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุน
และ/หรือตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใด ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายใน
เวลา 15.30 น. ของวนัส่งค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยผู้สัง่ซือ้ต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. 
แอสเซท พลสั จ ากดั” ซึง่เป็นบญัชีกระแสรายวนัท่ีเปิดไว้กบัธนาคารดงัต่อไปนี ้ 
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บรูณะ   
2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาพระรามที่ 3  
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร  
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทย ุ
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอาคารสาทรซิตี ้ 
7. ธนาคารยโูอบี สาขาสาทร 2 
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บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รับจากบญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์
ต่อกองทนุ 

ทัง้นี ้หากผู้สั่งซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนส่งค าสั่งซือ้ภายหลงัช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รับค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนภายในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ถือเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไปตามราคาขายหน่วยลงทนุท่ี
ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไป 

ในการช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ี จัดตัง้โดยบริษัท
จดัการเพื่อสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมลูค่าจะหกักลบลบ
หนีก้บับริษัทจดัการไม่ได้ 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ท ารายการขายหน่วยลงทุน
แล้วเพื่อให้บริษัทจดัการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สัง่ซือ้จะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผู้สั่งซือ้หน่วย
ลงทุน ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ตามค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ซือ้ในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงก่อนการใช้สิทธิหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง วนัเวลาและวิธีการซือ้ขายหน่วยลงทนุได้ในอนาคต ภายใต้เงื่อนไข 
หลกัเณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทจัดการก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั หากเป็น
กรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนและ/หรือแก่กองทุนรวมและ/หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการ การซือ้หน่วยลงทนุแบบล่วงหน้า (Saving Plan) 
บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการการซือ้หน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอด้วยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทุนสามรถติดต่อขอใช้บริการได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยกรอก
แบบฟอร์ม “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุน และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้า” โดยบริษัทจัดการจะท า
การส่งข้อมลูการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากเพื่อเป็นการช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวน และงวดการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุน และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้า” 
และ/หรือท ารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสมัครใช้บริการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตไว้ ทัง้นี ้เงื่อนไข 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซือ้หน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพบว่าเอกสารหรือข้อมลูท่ีได้รับ
จากผู้สัง่ซือ้ไม่ถกูต้องครบถ้วน หรือในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการหกับญัชีเงินฝากเป็นจ านวน 2 งวดติดต่อกนั 
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การจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยค านวณจากจ านวนเงินท่ีได้รับช าระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วนั
ท าการขาย โดยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับจัดสรรจะค านวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ต าแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 
ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ทิง้ 
ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีระบใุนใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วย
ลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 
ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ านวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับอนุมตัิจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามค าสัง่ซือ้ท่ีสามารถเรียกเก็บ
เงินได้ในกรณีท่ีสัง่ซือ้พร้อมกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่
ให้ผู้สัง่ซือ้ท่ีสัง่ซือ้พร้อมกันนัน้ตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้สัง่ซือ้แต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบล่วงหน้า 

การคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนและจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ สั่งซือ้รวมกันเกินจ านวนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้บริษัทจดัการจะจัดสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน และหากมีการสัง่ซือ้พร้อม
กนั และมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้ท่ีสัง่ซือ้พร้อมกัน
นัน้ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้แต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่
จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ท่ีไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซือ้ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีผู้สั่งซือ้ระบุไว้ในใบค าขอเปิ ด
บญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

• กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 
- ชนิดสะสมมลูค่า : ม ี
- ชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ : ม ี

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือช่องทาง
อื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้สามารถดูข้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมูล
ได้ท่ีฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวนัท าการซือ้ขาย ตัง้แต่เวลาเร่ิมท าการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนท่ีค านวณได้ ณ สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  

วนัท าการซือ้ขาย หมายถึง วันท าการปกติของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุนต่างประเทศและ/หรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน
และ/หรือตามที่บริษัทจดัการก าหนด 

ส าหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนภายหลงัวนัเวลาท่ีก าหนด ของวนัท าการซือ้ขายใด ให้ถือว่าเป็นการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในวนัท า
การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณและเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
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ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)ได้รับค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนและได้ท ารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ ได้รับ
อนญุาตจากบริษัทจัดการเป็นพิเศษ  

ผู้สัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีท่ีบริษัทจัดการ
อยู่ในระหว่างการด าเนินการตามข้อ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน"  

อน่ึง ในกรณีท่ีบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีมลูค่าคงเหลือในบญัชี และบญัชีนัน้ไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกัน
เกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

ทัง้นี ้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นมลูค่าตัง้แต่ 10 ล้านบาทขึน้ไป 

การจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่ง
ขายคืน โดยค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท่ีบริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ในกรณีท่ีผู้สั่งขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะค านวณจ านวนเงินท่ีสัง่ขายคืน โดยคูณจ านวนหน่วยลงทุนด้วยราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คืนนัน้ 
ในกรณีท่ีผู้สัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจัดการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนด้วย ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ี
ค านวณได้ ณ วันท าการรับซือ้คืนนัน้ ทัง้นี ้จ านวนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สัง่ขายคืนมีจ านวนหน่วยลงทุน
ตามทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืน 
ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ 
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนตามการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เท่าท่ีบริษัทจัดการ
สามารถรับซือ้คืนได้จากจ านวนเงินสดของกองทนุ 
บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรับซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
จ านวนนัน้ 

การช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน  
บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลาดังกล่าว เน่ืองจากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการ
ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามท่ีสมาคมก าหนดโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท่ีเสร็จสิน้การ
ค านวณดงักล่าว  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบค าขอเปิด
บญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
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รับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 
- ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่มี 
- ชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ : มี 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
(1) บริษัทจดัการจะด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เกินปีละ 12 ครัง้ ซึ่งบริษัทจัดการจะด าเนินการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากผลตอบแทนและ/หรือมูลค่าของตราสารท่ีลงทุนและ/หรือกองทุนท่ีกองทุนไปลงทุนและ/หรือจาก
ก าไรสุทธิและ/หรือก าไรสะสมและ/หรือเงินต้น โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนให้สัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิแล้ว ทัง้นี ้การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติดงักล่าว
จะท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง 
(2) การพิจารณาจ านวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิจะขึน้อยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ 
(3) บริษัทจัดการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีได้ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีรายชื่อตามหลักฐานท่ี
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 
(5) บริษัทจัดการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวให้แก่ผู้ ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันท าการนับแต่วัน
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยการช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติ
ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุนบริษัทจดัการจะด าเนินการตามวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีหยุดรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงท่ีมีการรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนอตัโนมัติได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ในกรณีวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิตรงกับวนัท าการบริษัทจดัการหรือวนัหยดุท าการของกองทุน (ถ้ามี) ให้เลื่อนวนั
ท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัินัน้เป็นวนัท าการถดัไป 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีท่ีเกิด เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอย่าง ดงันี ้
(ก) กรณีท่ีผถืูอ้หน่วยลงทุนถูกค าสัง่ยึดหรืออายดัหน่วยลงทุนโดยผู้ ท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ ทัง้นี ้เฉพาะหน่วยลงทนุในส่วนท่ีถูกค าสงัยึดหรืออายดัดงักล่าวเท่านัน้ 
(ข) กรณีท่ีหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนติดภาระจ าน าอยู่ บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
ทัง้นี ้เฉพาะหน่วยลงทนุในส่วนท่ีติดภาระจ าน าดงักล่าวเท่านัน้ 

• กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน เฟล็กซิเบิล้ กับ
กองทุนเปิดอื่นท่ีบริษัทจัดการก าหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันท าการซือ้ขาย ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ ถึงเวลา 
15.30 น.  ตามเงื่อนไขการรับค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจดัการและ/
หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้สามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้
ท่ีเว็บไซต ์www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมลูได้ท่ีฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที่กองทุนต้นทางใดมี
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การคิดค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทนุ การค านวณหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนจากกองทุน
ต้นทาง จะใช้เกณฑ์การค านวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)” 

ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(1) ในกรณีท่ีเป็นกองทนุต้นทาง 
ให้ใช้ราคารับซือ้คืนท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนเงินท่ีจะสบัเปลี่ยน 
(2) ในกรณีท่ีเป็นกองทนุปลายทาง 
1. ส าหรับกองทุนตราสารหนี ้ท่ีมีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 1 วนัท าการ (T+1) ให้ใช้ราคาขายท่ีค านวณได้เมื่อ
สิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วยท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ 
2. ส าหรับกองทุนอื่นๆ ให้ใช้ราคาขายท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการท่ีบริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุน
เปิดต้นทางเป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วยท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ 

วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(1) ในกรณีท่ีกองทุนนีเ้ป็นกองทุนต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ระบเุป็นจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะสบัเปลี่ยน 
(2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางระบุจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะสับเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ใน
รายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมด
เท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ 
(3) บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการตรวจสอบรายการทัง้หมดกับทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และหาก
ถกูต้องก็จะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุยกเลิกหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางและเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของกองทุน
ปลายทางเท่ากับจ านวนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในหัวข้อ 8.2.3 ราคาขายและราคารับซือ้คืนกรณี
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วนัท่ีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(5) บริษัทจัดการอาจไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการด าเนินการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามหวัข้อการไม่
ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
(6) ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ยื่นค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนค าสัง่ดังกล่าวได้เว้นแต่จะได้รับอนุมตัิจาก
บริษัทจดัการก่อนเท่านัน้ 
(7) สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการซือ้หน่ วยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากท่ีได้มีการบันทึกข้อมูลการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของ
นายทะเบียนแล้วเท่านัน้ 
(8) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทางและกองทุนเปิดปลายทาง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการส่งค าสั่งซือ้
ขายหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทางและกองทุนเปิดปลายทางด้วย 

เงื่อนไขอื่น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อ  “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขท่ีบริษัท
จัดการก าหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั หากเป็นกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนและ/หรือแก่กองทนุรวม บริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
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• กรณีใดที่บริษัทจัดกำร สงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน  
1. บริษัทจัดการมีวตัถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไม่เสนอขาย

หน่วยลงทนุของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึง่โดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึง
ขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนท่ี
เป็นบคุคลอเมริกนั (US person) ดงัที่กล่าวมาข้างต้น  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซือ้ตามค าสัง่จองซือ้หน่วยลงทุน  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่า
การจองซือ้ ในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน  หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง  หรือต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ หรือมีเหตุอนัควรสงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจเป็น
ความผิดมลูฐานหรือ ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน เฟล็กซิเบิล้  24 
 

กำรซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ ทัง้นี ้หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

การลงทุนในรูปแบบการซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ การท่ีผู้ลงทุนขอท าประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และ
บริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเบีย้ประกันส่วนหน่ึงหรือทัง้หมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามท่ีผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมท่ี
บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้ โดยสดัส่วนของเงินค่าเบีย้ประกันชีวิตท่ีจะน าไปลงทนุในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึน้อยู่กับหลกัเกณฑ์
และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในกรมธรรม์ ทัง้นี ้เงินค่าเบีย้ประกันชีวิตท่ีน าไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงได้
ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทนุรวมที่ผู้ลงทนุเลือกไว้ 

ผู้ลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้วบกรมธรรม์ประกนัชีวิต หรือท่ีเรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดย
ติดต่อกับบริษัทประกันชีวิตหรือตวัแทนหรือนายหน้าท่ีบริษัทประกันชีวิตก าหนด ทัง้นี ้การซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบตัิท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน
จึงควรศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุก่อน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั โดยจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  
ข้อก าหนดเก่ียวกับการซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดงันี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว 

รายละเอียดเก่ียวกบัการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
(1) การซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต  
ผู้ลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิต  หรือตวัแทนหรือ
นายหน้าท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด โดยช าระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบคุคล ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชี
เดียวกันกับธนาคารท่ีบริษัทประกันชีวิตก าหนดหรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทประกันชีวิตก าหนด  ทัง้นี ้บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมลูค่า
ขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วนัและเวลาท าการในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน วิธีการในการสัง่ซือ้ วิธีการช าระเงินเพิ่มเติมตามที่ระบไุว้
ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสารการขายท่ีผู้ลงทนุได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ซือ้จะต้องอยู่ภายใต้
กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีก าหนดไว้ในโครงการโดยค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสาร
และได้รับช าระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้วบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หากค าสัง่ดงักล่าวอาจ
เข้าข่ายลักษณะการท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลท่ีบริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณา
รับประกัน รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน  หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน 
หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการหรือบริษัทประกันชีวิต 

(2) มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า และ
จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า  
เนื่องจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับกรมธรรม์  เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สดัส่วน
การเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การด าเนินการสบัเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหกัค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภยั 
เป็นต้น ดังนัน้ การสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อก าหนดในเร่ืองมูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า และจ านวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทนุสามารถศกึษาข้อก าหนดดงักล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
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(3) การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต โดย
ผ่านบริษัทประกันชีวิตได้ตามจ านวนขัน้ต ่าและเงื่อนไขท่ีระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งอาจแตกต่างจากจ านวนขัน้ต ่าท่ีก าหนดไว้
ส าหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเพียงอย่างเดียว  
บริษัทประกันชีวิตอาจส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาช าระค่าการประกันภัย 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอตัราท่ีก าหนดในกรมธรรม์ประกนัชีวิต ซึ่งมลูค่าในการขาย
คืนอาจต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าท่ีก าหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสดุได้ทางโทรศพัท์หรือ
ช่องทางอื่นท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย  
บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการน าส่งเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน เพิ่มเติมท่ีก าหนดไว้ในกรมกรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารประกอบการขาย ภายใต้กรอบระยะเวลาการรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการก าหนดในหนังสือชีช้วน และค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลกัฐาน
จากบริษัทประกันชีวิตครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยใช้
แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวิต ตามจ านวนขัน้ต ่าและเงื่อนไขที่ระบใุรกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ในกรณีการขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิต
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมยงัไม่สามารถช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลา
ดงักล่าว เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามท่ีสมาคมก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมช าระค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเสร็จสิน้การค านวณดงักล่าว 
ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชี วิตมีหน้าท่ีต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุท่ีได้รับจากบริษัทจดัการให้กบัผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมยงัไม่สามารถช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลาดงักล่าว เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลา
ในการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามท่ีสมาคมก าหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีเสร็จ
สิน้การค านวณดงักล่าว โดยวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นไปตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต
ควบหน่วยลงทนุ 

(4) การออกและส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือการขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ บริษัทประกนั
ชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือการขายคืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 30 วนัท าการนบัตัง้แต่
วนัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือการขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุโดยตรง 

(5) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต  ตามจ านวนขัน้ต ่า และเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต โดยส่งค าสั่งตามแบบฟอร์มท่ีบริษัทประกันชีวิตก าหนด ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามท่ีบริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้
เท่านัน้โดยต้องเป็นการท ารายการผ่านบริษัทประกนัชีวิต 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การท่ีบริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึง  (กองทุนเปิดต้นทาง) 
เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง  (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีระบไว้ในกรมธรรม์
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ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษทัประกันชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทนุเปิดต้นทาง
ซึง่ได้หกัค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดต้นทาง 
ทัง้นี ้การด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี ้
1. การสบัเปลี่ยนกองทนุ คือ การสบัเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหน่ึงหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหน่ึงหรือ
หลายกองทนุตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นครัง้คราว 
2. การสับเปลี่ยนกองทุนอตัโนมัติ คือ การสบัเปลี่ยนกองทุนเป็นประจ าตามค าสั่งท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทนุเปิดต้นทางกองหน่ึงเพื่อไปลงทุนในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองหน่ึงหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์ 
3. การปรับสดัส่วนกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี่ยนกองทุนโดยอตัโนมตัิตามค าสัง่ในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ให้มี
สดัส่วนการลงทนุเป็นไปตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ 
ทัง้นี ้รูปแบบและเงื่อนไขในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว 
บริษัทประกันชีวิตอาจระงบัการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว  และ/หรือถาวร ในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่
เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ีจ านวนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต ่ากว่าจ านวนขัน้ต ่าท่ี
บริษัทประกนัชีวิตก าหนดในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหรือกรณีท่ียกเลิกตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืนยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ผู้ ถือหน่วยภายใน 30 วนัท าการนับ
แต่วันท่ีได้ด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส าหรับกรณีการสับเปลี่ยนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ  บริษัท
ประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยนัการรับค าสั่งครัง้แรกหรือสรุปเป็นรายงานประจ าปี  แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สอบถามสถานการณ์ลงทนุได้ตามช่องทางท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด 

(6) สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
1. ผู้ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ 
2. ผู้ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 
3. สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทนุกองทุนนี  ้เนื่องจากบริษัท
ประกันชีวิตจะท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนในการรวบรวม  และน าส่งค าสั่งซือ้และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัท
ประกันชีวิตโดยไม่เปิดเผยชื่อท่ีแท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การได้รับข้อมลูกองทุนอาจล่าช้ากว่าได้รับ
จากบริษัทจดัการโดยตรง เป็นต้น 

(7) การจดัส่งเอกสารให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 
1. เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจ าปี หรือเอกสารอื่นใด บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการ
จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หลงัจากท่ีได้รับข้อมลูหรือเอกสารดงักล่าวจากบริษัทจดัการ 
2. รายงานแสดงสถานะการเงินของผู้ ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต บริษัทประกนัชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงสถานะทาง
การเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินผ่านช่องทางท่ีบริษัทประกันชีวิต
ก าหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกนัชีวิตได้ไม่เกินเดือนละหน่ึงครัง้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
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ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง 

• ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ (REITs) 
และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน  
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากท่ีกองทุนดงักล่าวมีความเสี่ยงในลกัษณะเดียวกับการลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ฐาน
โดยตรง เช่น ความเสี่ยงจากความผนัแปรของค่าเช่าและอัตราการเช่า การเพิ่มขึน้ของภาษีทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติ ค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป 
และการเพิ่มขึน้ของอัตราดอกเบีย้ เป็นต้น รวมถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวอาจทาให้มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนท่ี
กระจาย การลงทนุในหลายอตุสาหกรรม 
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : กองทุนอาจได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของรายได้จากการด าเนินงานของทรัพย์สินท่ี
เข้าไปลงทุน บริษัทจัดการจะมีการพิจารณาถึงรายละเอียด โครงสร้าง และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ท่ี
เข้าไปลงทนุในประเภททรัพย์สินต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี ้

• ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk) 
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีซือ้หรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามท่ีกาหนดไว้ เนื่องจากกองทนุหรือตราสารของ
กองทนุอสงัหาริมทรัพย์และ/หรือกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน มีสภาพคล่องน้อย กองทนุจึงอาจขายหลกัทรัพย์ดงักล่าวไม่ได้ใน
ช่วงเวลาท่ีต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ  
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกนัความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะพิจารณาคดัเลือกหน่วยลงทุนของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ โดย
เน้นสภาพคล่องเป็นส าคญั โดยค านึงถึงปริมาณการซือ้ขายของกองทุนนัน้ เพื่อความคล่องตวัในการบริหารกองทนุ 

• ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business risk) 
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทน
ตามที่คาดหวงั 
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้ จัดการกองทุนมีหน้าท่ีวิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทท่ีลงทุน 
รวมทัง้ธุรกิจและอตุสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริษัทนัน้ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว 

• ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) 
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผนัผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึน้ลง โดยได้รับผลกระทบจาก
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผนัผวนของค่าเงิน อตัราดอกเบีย้ เป็นต้น  
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกนัความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะกระจายการลงทนุ โดยวิเคราะห์ข้อมลูของตราสาร และสภาวะการ
ลงทนุในขณะนัน้ 

• ปัจจัยควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมืองและเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)  
เนื่องจากกองทนุอาจจะมีการลงทนุในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้  
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง  : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยง โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและ
เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดและน ามาพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 

• ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit risk) 
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ได้ตามที่ก าหนด 
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีผู้ออกตราสารมีความมัน่คง มีสถานะ
การเงินท่ีดี และจะได้มีการจัดท าการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้ออกตราสาร รวมถึงอตัราส่วนด้านสภาพคล่อง
ทางการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสารอย่างสม ่าเสมอ 
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• ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk) 
เนื่องจากสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พืน้ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนลงทุนในสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าย่อมท าให้สินทรัพย์สทุธิมีความผนัผวนมากกว่าการลงทนุในหลกัทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying Asset) 
กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาป้องกันความ
เสี่ยง ซึ่งราคา ณ วนัใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้นี ้การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงนัน้ อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทัง้หมด และกรณีท่ีผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสีย
โอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึน้ 

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกนัความเสี่ยง : ผู้จดัการกองทนุจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้การลงทนุในสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึน้ โดยจะ
ลงทนุในสดัส่วนท่ีเหมาะสมกบัหลกัทรัพย์ท่ีต้องการป้องกนัความเสี่ยง 

• ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 
เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทนุจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศท่ีกองทุนเข้า
ไปลงทุน ทัง้นี ้เน่ืองจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
และเศรษฐกิจได้ 
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะด าเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี ้โดยติดตามสถานการณ์
ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงน าข้อมูล Scoring ท่ีได้จากแบบจ าลองของทาง Bloomberg ส าหรับแต่ละ
ประเทศคู่ค้าท่ีบริษัทจดัการมีสดัส่วนการลงทนุมาพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 

• ปัจจัยควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 
คือ การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์
ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงบาทแข็ง กองทนุรวมจะได้รับเงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวม
ลงทุนในช่วงเงินบาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงบาทอ่อนก็อาจได้รับผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ซึ่งจะท าให้
ผลตอบแทน ท่ีได้รับมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ดงันัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนจึง
เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความเสี่ยงจากดงักล่าว  
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะบริหารความเสี่ยงด้านนี ้โดยพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกลุพืน้ฐานท่ีลงทนุกบัค่าเงินบาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
ป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม ดงันัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
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ตำรำงสรุปอัตรำส่วน 

ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

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

3 หน่วย CIS ท่ีมีเงื่อนไขตามประกาศท่ีเก่ียวข้องกับการลงทนุก าหนด ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะ 
อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็น 
การลงทนุในต่างประเทศหรือ 
ผู้มีภาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit 
rating แบบnational scale) 

5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือศกุูก ท่ีผู้ออกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือ
สาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ได้มี
ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทนุ  
ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

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

 

6 ทรัพย์สินดงันี ้
6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป
ของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทนุท่ีผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจท าให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ 
ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ)  

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุ
ใน benchmark + 5% 



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน เฟล็กซิเบิล้  30 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
ซึง่หุ้นของบริษัทดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ ลงทุนทัว่ไปของ 
SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไขเหตท่ีุอาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.3 หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน หรือศกุูกท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศ
ไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
6.4.2 ม ีcredit rating 1 อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และ
ไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็น
บคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 
ข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.5 DW ท่ีมี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคู่สญัญามี credit rating 2 อยู่ในระดบั investment grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดาน 
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจท าให้มี
การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ)  
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส านกังานก าหนด 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
6.8 หน่วย private equity ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน 
SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.9 หน่วย CIS ท่ีมีเงื่อนไขตามประกาศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุก าหนด ท่ีจดทะเบียนซือ้
ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์
ส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดงักล่าวท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางท่ีส านักงานก าหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

1 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูล าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 
2 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศที่คู่สญัญาในฐานะผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูล าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 
หมายเหต ุ:  
ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้า

เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  
ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แล้วแต่อตัรา
ใดจะสงูกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน 
benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง

สาขาในต่างประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บญัชี เว้นแต่เป็น MF ท่ีมีอายุ
โครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบ
อายกุองทนุ 
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ท่ีอายุ
กองทุน คงเหลือ < 6 เดือน  ทัง้นี ้
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ี MF ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

เฉพาะ MF ท่ีมีอายุโครงการ > 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MFได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขาย
คืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้
(ข้อนีไ้ม่ใช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ีลงทนุใน B/E P/N 
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF 
หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดงักล่าวมีอายสุอดคล้องกบัอายุกองทุน) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผู้

ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนี ้
กึ่งทนุ ศกุูก หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
5.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

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 ไม่มีการลงทนุแบบ
ซบัซ้อน 
จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 
100% ของ NAV 

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MFไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกบั product limit 
 

ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง ทกุ MF รวมกันภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัท

รวมกนั < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้  

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน 
ตราสาร Basel III และศกุกูของ 
ผู้ออกรายใดรายหน่ึง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทย

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตราสาร
รายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้
ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถัดไปและยงัไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ. อาจน ามลูค่าหนีส้ินทางการเงินดงักล่าวมารวมกับ
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน 
หรือตราสารหนีภ้าครัฐ
ต่างประเทศ) 

มลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้ินทางการเงินนัน้
จะต้องเป็นข้อมลูที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ิน
ทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ2 ให้ใช้
อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออก
รายนัน้เป็นรายครัง้  เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
2.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทนุ
เพื่อกองทนุภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน  
1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออก
ตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกับบคุคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใด 
กองทนุหน่ึง 

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออก
หน่วยนัน้ 
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันีโ้ดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใด 
กองทนุหน่ึง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ท่ีออกหน่วยนัน้ เว้นแต่
เป็นหน่วย infra ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน 
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน 
5 หน่วย property ของกองทนุใด

กองทนุหน่ึง 
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ท่ีออกหน่วย
นัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน 
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทุน private equity 

หมายเหต ุ :  
1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ ออกตราสารดังกล่าวได้จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการ
บญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี 
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States 
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นี ้การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่า
ด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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31 ม.ค. ปี 66 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำก
กองทุนรวมทัง้หมด  

ไม่เกินร้อยละ 4.49 ต่อปี  
  

 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมดที่ประมำณกำรได้    

1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี  1.02 1.07 1.07 
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี  0.03 0.03 0.03 
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี  0.51 0.52 0.53 

4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1 ไม่เกินร้อยละ 1.41 ต่อปี     
▪ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์   
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) 

ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 0.50 ตอ่ปี ของ
จ านวนเงินทุนโครงการ 

0.12 0.27 0.02 

▪ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 
ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 0.50 ตอ่ปี 

0.01 - - 

▪ ค่าประกาศ NAV ในหนงัสือพิมพ์ ตามที่จ่ายจริง - - - 

▪ ค่าสอบบญัชี ตามที่จ่ายจริง 0.02 0.04 0.05 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรไม่ได้    
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง 0.07 0.13 0.03 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 2 1.78 2.06 1.73 
▪ ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง 0.36 0.33 0.14 
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ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกผู้สั่ งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 
(ชนิดสะสมมูลค่ำ และ ชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัติ) 

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเก็บจริง 
12 ก.พ. ปี 63  

ถึง  
31 ม.ค. ปี 64 

เรียกเก็บจริง 
1 ก.พ. ปี 64 

ถึง  
31 ม.ค. ปี 65 

เรียกเก็บจริง 
1 ก.พ. ปี 65 

ถึง  
31 ม.ค. ปี 66 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 3 ไม่เกินร้อยละ 2.00 0.50 0.50 0.50 

• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 3 ไม่เกินร้อยละ 2.00 0.50 0.50 0.50 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50  บาทต่อรายการ 50 บาท ต่อรายการ 

• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบบัเดิมท่ีสญูหาย 

ฉบบัละ 50 บาท ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทุน อตัราท่ีธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้/ขายคืนหน่วยลงทุน 
หรือค่าธรรมเนียมการหกัเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทุน 

อตัราท่ีธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการ 
หรือนายทะเบียนด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

หมำยเหตุ 
1 เมื่อค านวณรวมกับค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก
กองทนุรวมทัง้หมด 

2 ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี ้
3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าว โดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม
และภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี)  
บริษัทจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ทุกวนัท่ี
มีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีค านวณ นัน้เป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม  
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูตามท่ีได้ระบไุว้ในโครงการ 
บริษัทจดัการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะขึน้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ดังกล่าวโดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
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หมายเหต ุ: บริษัทจัดการได้ค านวณมลูค่าหลกัทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการค านวณตามหลกัเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจดัการกองทุน (AIMC) 
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ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ 

AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเสี่ยงต ่าท่ีสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ 
ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก 

AA มีความเสี่ยงต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

A มีความเสี่ยงในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูแต่อาจได้รับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

BBB มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผนัผวนท่ีเกิดขึน้จากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการช าระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกับอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกท่ีได้รับอนัดบั
เครดิตในระดบัดงักล่าวท่ีมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกท่ีได้รับอนัดบั
เครดิตในระดบัดงักล่าวท่ีมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทนุ 

รอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 มกรำคม 2566 
 

ASP-PROPIN-A: NAV ณ 31 มกราคม 2565 = 7.8092 บาท 

ASP-PROPIN-A ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน 

(ตำมเวลำ) 
6 เดือน 
(ตำมเวลำ) 

1 ปี1 
(ต่อปี) 

3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี 1 

(ต่อปี) 
10 ปี1 
(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทุน2 

ผลตอบแทนของกองทุนรวม 6.89% 9.49% 0.95% -6.86% - - - -7.99% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * 3.73% 4.98% -0.10% 6.00% - - - -2.97% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน
(standard deviation) 

8.87% 10.83% 11.93% 11.99% - - - 13.64% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation)  *  

7.47% 6.54% 7.04% 7.45% - - - 13.36% 

Information Ratio 6.35 2.23 0.22 -1.40 - - - -0.65 

ASP-PROPIN-R: NAV ณ 31 มกราคม 2565 = 7.8049 บาท 

ASP-PROPIN-R ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน 

(ตำมเวลำ) 
6 เดือน 
(ตำมเวลำ) 

1 ปี1 
(ต่อปี) 

3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี 1 

(ต่อปี) 
10 ปี1 
(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทุน2 

ผลตอบแทนของกองทุนรวม 6.89% 9.48% 0.94% -6.89% - - - -8.01% 

ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * 3.73% 4.98% -0.10% 6.00% - - - -2.97% 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน
(standard deviation) 

8.87% 10.83% 11.93% 11.99% - - - 13.64% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation)  *  

7.47% 6.54% 7.04% 7.45% - - - 13.36% 

Information Ratio 6.35 2.23 0.21 -1.41 - - - -0.65 

หมำยเหตุ : 

- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 12 กมุภาพนัธ์ 2563 

-* 1. ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) 
ในสดัส่วน 50%  
2. ดัชนี FTSE Strait times REIT Index ในสัดส่วน 25% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่
ค านวณผลตอบแทน 
3. ดัชนี S&P Global Infrastructure Index Net Total Returns ในสัดส่วน 25% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็น
สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 

-  1% ต่อปี 

-  2% ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 

- การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี ้ได้จดัขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุน เร่ือง มาตรฐานการวดัและน าเสนอผล
การด าเนินงานของกองทนุรวม 

- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นส่ิงยนัถึงผลการด าเนินงาน
ในอนาคต  
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี 
(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 31 มกรำคม 2566 
 

ชนิดสะสมมลูค่า (ASP-PROPIN-A) = -32.27% และชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ (ASP-PROPIN-R) = -32.31% 
 
 
 
 

อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 31 มกรำคม 2566 
 
N/A 

 
 
 
 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 31 มกรำคม 2566 
 
0.46 

 
 
 
 

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 31 มกรำคม 2566 

 
N/A* 

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th 

 

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

• กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมลูค่าและชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์
สงูสดุของผู้ลงทนุ ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูของหน่วยลงทนุทัง้ 2 ชนิดก่อนการลงทนุ 

• มลูค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมลูค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกค านวณมูลค่าหน่วยลงทุน
ส าหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 

• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ท าให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิด
หน่วยลงทนุ ทรัพย์สินทัง้หมดของกองทนุรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่าเทียมกนั 

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) 
กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่า 
ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) 
และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยของกองทุน private 
equity ท่ีเก่ียวข้องกับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ /หรือโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งท าให้กองทุนมีความเสี่ยงในลักษณะ
เดียวกบัการลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ฐานโดยตรง เช่น ความเสี่ยงจากความผนัแปรของค่าเช่าและอตัราการ
เช่า การเพิ่มขึน้ของภาษีทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงจาก
ภยัธรรมชาต ิค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้ เป็นต้น  

• กองทุนนีม้ีการลงทุนกระจุกตวัในอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และ/หรือโครงสร้างพืน้ฐาน จึงอาจท าให้มีความเสี่ยงและความผนัผวน
ของราคาสงูกว่ากองทนุรวมทัว่ไปท่ีมีการกระจายการลงทุนในหลายอตุสาหกรรม  

• กองทุนนีอ้าจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดังนัน้ หากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเสี่ยงให้กองทนุต้องเลิกกองทนุรวมได้ ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 
1 ใน 3 ได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th 

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ  เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุน ในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์บริษัท 
www.assetfund.co.th 

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

• บริษัทจดัการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และ
เป็นเร่ืองที่ไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ ประกอบธุรกิจ หรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตาม
เทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิ ท่ีผู้ประกอบธุรกิจก าหนดไว้ภายในบริษัท ซึง่สามารถขอดแูนวทางนีไ้ด้ท่ีบริษัทจดัการ 

• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ีสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจัดการจะสามารถก ากับและดูแล
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของ
ข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

 
หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2566 

 

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

