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กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้วีทรัพย ์6เดอืน8 หา้มขายผู้ลงทุนรายย่อย 
Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 6M8 Not for Retail Investors 

(ASP-TFIXED 6M8) 

“ผูล้งทนุไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทนุนีใ้นช่วง 6 เดือนได ้ 
กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในผูอ้อกและหมวดอตุสาหกรรมธุรกิจการเงิน  

และตราสารที่มีความเสี่ยงดา้นเครดิตและสภาพคลอ่ง  
ดงันัน้ หากมีปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่การลงทนุดงักลา่วผูล้งทนุอาจสญูเสียเงินลงทนุจ านวนมาก” 
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หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทนุรวม – ข้อมูลสรุปโครงการฯ 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้วีทรัพย ์6เดอืน8 หา้มขายผู้ลงทุนรายย่อย 

ข้อมูลสรุปโครงการฯ + ข้อผูกพนั  

ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทนุรวม รวมถงึผลตอบแทนทีผู้่ลงทุนจะได้จากเงนิลงทนุ 
 
ประเภท กองทนุรวมตราสารหนี ้ประเภทรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ  
 
อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต ่ากว่า 5 เดือน และ ไม่เกิน 7 เดือน) นบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม โดย

บรษัิทจดัการจะแจง้วนัครบอายโุครงการใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็น
กองทนุรวม   
เง่ือนไขอื่นๆ : 
(1) บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกและยตุิการ

เสนอขายหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจดัการจะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัยตุิ
การเสนอขายหน่วยลงทนุ และจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหผู้จ้อง
ซือ้ตามวิธีการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุที่ผูจ้องซือ้ระบุไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ภายใน 1 เดือน 
นบัแตว่นัยตุิการเสนอขายหน่วยลงทนุ  

(2) ในกรณีภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หากปรากฏวา่จ านวนเงินที่ไดจ้ากการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนได้อย่างเหมาะสม บริษัทจัดการจะไม่น าทรพัย์สินที่
จ  าหน่ายไดไ้ปจดทะเบียนกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 
วนันับแต่วันสิน้สุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ไดร้บัการจัดสรร
พรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหผู้จ้องซือ้ตามวิธีการรบัเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุที่ผูจ้องซือ้ระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อ
หน่วยลงทนุ ภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

(3) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุภายในระยะเวลา 15 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม 
เมื่อพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทนุเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถ
หาตราสารที่จะลงทนุตามที่แจง้ไวไ้ดแ้ละผูถื้อหน่วยลงทนุอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราที่ประมาณการไว ้และ
บรษัิทจดัการจะจดัใหม้ีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม  

(4) ในกรณีที่เกิดเหตกุารณอ์นัไม่สามารถคาดการณไ์ดห้รือกรณีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่กระทบต่อการลงทนุ
ของกองทุนที่น  าเงินไปลงทุนในประเทศนั้นๆ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑห์รือกฎระเบียบของประเทศที่
เก่ียวขอ้งกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูค้วบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ หรือเง่ือนไขที่เป็น
อุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างต่างประเทศ หรือมีการจ ากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ และ/หรือ
มาตรการเก่ียวกบัการส ารองเงินทนุในประเทศซึง่อาจมีผลกระทบท าใหก้องทนุไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทนุกลบัมา
เป็นสกุลเงินบาทได ้เป็นตน้ ในกรณีดงักล่าวอาจท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงินทุนกลบัเขา้มาไดภ้ายในวนัที่ครบ
ก าหนดอายุโครงการ จึงท าใหก้องทุนอาจมีอายุโครงการมากกว่าที่ก  าหนด ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาน าเงินลงทุนรวมทั้งผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจากเงินลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรพัยห์รือ
ทรัพย์สินอื่นที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทนุทราบโดยพลัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการจะน าเงินลงทนุกลบัเขา้มา
ในประเทศในโอกาสแรกที่กระท าได ้

 
วันทีไ่ด้รับอนุมัตใิหจ้ัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : 16 มีนาคม 2564 
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กองทุนรวมนีจ้ะน าเงนิไปลงทุนในทรัพยส์ินใด 
กองทนุมีนโยบายที่จะลงทนุในตราสารหนี ้และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรอืเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรอืตราสาร
กึ่งหนีก้ึ่งทนุ และ/หรือหน่วย CIS รวมทัง้อาจลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ส  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดหรอืเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้และอาจลงทนุหรอืมีไวซ้ึง่ตราสารที่มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) และ/หรือ ที่ไม่ไดร้บัการจดัดนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) 
โดยในกรณีที่ตราสารดงักล่าวเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ (Subordinated Debt) จะตอ้งไดร้บัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร (Issue rating) 
อยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได ้(investment-grade)  
กองทนุจะลงทนุทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศในสว่นการลงทนุในตา่งประเทศกองทนุจะเขา้ท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) 
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน และอาจท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้อา้งอิงกบัอตัราดอกเบีย้
เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงดา้นอตัราดอกเบีย้ของกองทนุ นอกจากนีก้องทนุอาจเขา้ลงทนุในตราสารที่มีอายยุาวกวา่อายโุครงการโดยจะเขา้ท าสญัญา
ขายตราสารดงักล่าวเพื่อใหอ้ายขุองสญัญาสอดคลอ้งกบัอายโุครงการ เป็นตน้ อนึ่ง กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้
แฝง (Structured Note) 
ทัง้นี ้การค านวณอตัราส่วนการลงทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุและอตัราส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัความเสี่ยงต่างประเทศจะไม่น ามา
บงัคบัใชใ้นช่วงระยะเวลาดงัต่อไปนี ้
1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัที่จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 
2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุ 
 
ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงนิลงทุน  
ผูล้งทนุจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปของก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทนุเขา้ไปลงทนุไว ้
โดยการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ 
 

ลักษณะส าคัญของกองทนุ 

• มีการก าหนดประเภทผู้ลงทุน หรือแบ่ง class หรือไม่ ?  
กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรบัผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย และไม่มีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ  

• กองทุนรวมนีมี้จ านวนเงนิทนุโครงการเทา่ใด ?  
500 ลา้นบาท ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทุน
ของโครงการไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงินทนุของโครงการ (green shoe)  
ทัง้นี ้หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทุนของโครงการแต่ไม่เต็มจ านวนที่เพิ่มอีกรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงินทุน
ของโครงการ (green shoe) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ และด าเนินการจดทะเบียนกองทรพัยส์ิน
เป็นกองทนุรวมก่อนครบก าหนดสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  

• เหมาะสมกบัเงนิลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในระยะเวลานานเทา่ใด ? 
เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investors) ที่มีศกัยภาพในการดูแลตนเอง ที่มุ่งหวงัผลตอบแทนที่ดี 
และยอมรบัความเสี่ยงของการลงทนุไดใ้นระดบัสงู โดยสามารถลงทนุไดจ้นครบก าหนดอายกุองทนุ คือประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต ่ากว่า 
5 เดือนและไม่เกิน 7 เดือน) นบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม 

• ปัจจัยใดมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุน ? 
ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกตราสารและความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของตราสาร 

• เป็นกองทนุรวมทีมี่ผู้ประกันเงนิลงทุน หรือมุ่งเน้นคุ้มครองเงนิต้น หรอืไม่ ? 
เป็นกองทนุรวมทั่วไปที่ไม่ใช่กองทนุที่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุ และไม่ไดคุ้ม้ครองเงินตน้ 
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• รอบระยะเวลาบัญชี  
ประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต ่ากว่า 5 เดือนและไม่เกิน 7 เดือน) นบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม 

• การลงทุนในกองทุนรวมนีค้วรเปรียบเทยีบกับตัวชีว้ัด (Benchmark) ใด ?  
ไม่มี เน่ืองจาก กองทุนมีกลยุทธก์ารการลงทุนครัง้เดียวและถือครองจนครบอายุโครงการ (buy-and-hold) เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที่
คาดหวงัตามระยะเวลาที่ก าหนดไว ้จงึไม่จ าเป็นตอ้งมีตวัชีว้ดั 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใตก้รอบ
นโยบายการลงทนุที่ก  าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยนตวัชีว้ดั 
ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผูล้งทนุ
สามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ และ/หรือ 
ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ 
การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทียบในกรณีที่ผูอ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท าหรือเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักลา่วอีกต่อไป 
โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจง้เปลี่ยนแปลงดังกล่าวผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 
ภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได ้

 

ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทนุ 

• กองทุนรวมนีมี้วิธีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 
การเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน 
ผูล้งทนุสั่งซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกไม่นอ้ยกว่า 5,000 บาท และครัง้ถดัไปไม่นอ้ยกว่า 5,000 บาท โดยน าจ านวนเงินที่ไดร้บัช าระหารดว้ย
ราคาขายหน่วยลงทนุ 
ผูส้นใจลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดด้งันี ้        
เสนอขายครัง้แรก ระหว่าง 19 – 29 มีนาคม 2564 
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก บรษัิทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกเท่านัน้ โดยจะไม่เสนอ
ขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
การช าระเงินคา่จองซือ้อาจช าระดว้ยดว้ยเงินสดหรอืเชค็สั่งจ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. แอสเซท พลสั จ ากดั” ซึง่เป็นบญัชี
กระแสรายวนั ซึง่เปิดไวก้บัธนาคารดงัต่อไปนี ้ 

1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎรบ์รูณะ   
2. ธนาคารกรุงศรอียธุยา สาขาพระรามที่ 3  
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร  
4. ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาถนนวิทย ุ
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพรท์าวเวอร ์
6. ธนาคารทหารไทย สาขาอาคารสาทรซิตี ้
7. ธนาคารยโูอบี สาขาสาทร 2 
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบญัชีดงักล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขาย
หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

วิธีการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
บรษัิทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทกุรายเพียงครัง้เดียว ณ วนัครบอายโุครงการ หากวนัดงักลา่ว
ตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการและ/หรือตรงกับวนัหยุดของประเทศที่กองทุนลงทุน (กรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ) หรือเ ป็นวันที่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีค าสั่งใหบ้ริษัทจดัการหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด  บริษัทจดัการ
จะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในวนัท าการถดัไป ตามรายช่ือปรากฎอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ  
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บริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุทุกรายตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทนุและยินยอมใหบ้ริษัทจดัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ  
ทัง้จ  านวน โดยบริษัทจดัการจะท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิทัง้จ  านวนของผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายไปลงทนุต่อยงักองทนุเปิด 
แอสเซทพลสั ตราสารหนี ้เดลี่ พลสั (กองทนุปลายทาง) ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถท ารายการขายคืนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไป
ยงักองทนุอื่นใดไดภ้ายหลงัจากการรายการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเรยีบรอ้ยแลว้ ตามเง่ือนไขของกองทนุปลายทาง 

โดยมีรายละเอียดของตราสารที่คาดวา่จะลงทนุและขอ้มลูเก่ียวกบัการประมาณการผลตอบแทนของกองทนุ ดงันี ้

ตราสารทีล่งทุน (1) 

อันดับความน่าเช่ือถอืของ 
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร 

ประมาณการ
ผลตอบแทนของ 
ตราสารต่อปี (2)  

สัดส่วน 
การลงทนุ 

โดยประมาณ (1)  

ประมาณการ
ผลตอบแทนที ่
กองทุนจะไดรั้บ 

ต่อปี (1) 
National  
Rating 

International  
Rating 

เงินฝากประจ า 
ธนาคาร Doha Bank (DHBK)  
ประเทศกาตาร ์

 A / Fitch 1.35% 24.00% 0.3240% 

เงินฝากประจ า 
ธนาคาร Al Khaliji Commercial Bank 
(KCBK) ประเทศกาตาร ์

 A / Fitch 0.90% 20.00% 0.1800% 

ตั๋วแลกเงิน  
บรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้  
(ประเทศไทย) จ ากดั (YUANTA) 

AA /Fitch (tha)  0.90% 16.00% 0.1440% 

ตั๋วแลกเงิน  
บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(MBKET) 

AA / Fitch (tha)  0.90% 20.00% 0.1800% 

ตั๋วแลกเงิน  
บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) (SC) 

BBB+ / TRIS  2.00% 20.00% 0.4000% 

รวม     1.2280% 
ประมาณการค่าใชจ้่ายกองทนุ (3)     0.2280% 
ประมาณการผลตอบแทนที่กองทนุจะ
ไดร้บัโดยเฉลี่ย 

    1.0000% 

ระยะเวลาการลงทนุ (โดยประมาณ)     6 เดือน 
หมายเหต ุ:  
(1) บริษัทจดัการจะใชดุ้ลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรพัยส์ินที่ลงทุนหรือสดัส่วนการลงทนุไดต้่อเมื่อเป็นการด าเนินการภายใตส้ถานการณท์ี่
จ  าเป็นและสมควรเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องผูล้งทุนเป็นส าคญั โดยไม่ท าใหค้วามเสี่ยงของทรพัยส์ินที่ลงทนุเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั 
ทัง้นี ้ตราสารที่คาดวา่จะลงทนุอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตราสารอื่นหรือเพิ่มเติมตราสารที่ระบไุวข้า้งตน้ เช่น AP/ASK/BANPU/BAY/BCH/ 
BFIT/BJC/BTS/CPF/CPFTH/CPN/EA/EPCO/FPT/GHB/GLAND/GOLD/GSB/GUNKUL/JMT/JWD/KBANK/KKP/KTB/KTC/LH/LHBA
NK/MINT/MK/MOF/MTC/NOBLE/ORI/PL/PTG/PTT/PTTEP/PTTGC/PTG/QH/RML/ROJNA/S11/SAWAD/SCB/SCC/SCCC/SENA/SI
RI/SMC(THAI)/SPALI/SSP/STA/TBANK/TCAP/TFG/THANI/THBEV/TISCO/TISCOBANK/TK/TLT/TMB/TPIPL/TPIPP/TU/TUC/WHA/
TRUE/ABC/ABQK/BOC/CBQK/CCB/DHBK/ICBC/KCBK/MASQ/UOB SG/ ตั๋วแลกเงินอาวลัโดยธนาคารพาณิชย ์หรือเงินฝากต่างประเทศ 
และ/หรืออาจพิจารณาลงทนุในตราสารอื่นที่อยู่ภายใตก้รอบการลงทนุของ บลจ. แอสเซท พลสั อนึ่ง หากไม่สามารถลงทนุใหเ้ป็นไปตามที่
ก าหนดไวเ้น่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราที่ประมาณการ 
(2) แหลง่ที่มาของขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผูอ้อกตราสาร หรอืจากผูข้าย ณ วนัที่ 12 มีนาคม 2564 
(3) ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนที่เรียกเก็บจริงที่ประมาณไวต้อนเสนอขายเท่ากับ 0.2280% ต่อปี โดยในกรณีที่กองทุนได้รบัอัตรา
ผลตอบแทนสงูกว่าอตัราผลตอบแทนที่ไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายกองทุนเพิ่ม ทัง้นี ้ไม่เกิน
เพดานที่ระบไุวใ้นโครงการ 
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 กรณีใดทีบ่ริษัทจัดการ สงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 
1. บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุ

ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา  พลเมืองสหรฐัอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ี่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบคุคล
ดงักล่าวและบริษัท หรอืหา้งหุน้สว่นซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมรกิา บริษัทจดัการจงึขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือ
ระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทนุที่เป็นบุคคลอเมริกนั (US person) 
ดงัที่กลา่วมาขา้งตน้  

2. บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้ตามค าสั่งจองซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าการจองซือ้ 
ในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมาย
ของบรษัิทจดัการ หรอืมีเหตอุนัควรสงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุอาจเป็นความผิดมลูฐานหรอื ความผิดฐานฟอกเงิน
ตามกฎหมายเก่ียวกบัการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

• มีการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืน การไม่ขาย / ไม่รับซือ้คืน หยุดรับค าส่ังซือ้ / ขายคืน แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 
บรษัิทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้
เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไวใ้นโครงการซึง่ตอ้งไม่เกินกวา่กรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตใุดเหตหุนึ่งดงันี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบ
ของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
(ข) มีเหตุที่ท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบรษัิทจดัการ 

(2) ผูถื้อหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไม่ถกูตอ้งโดยมีมลูค่าตัง้แต ่1 สตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาที่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามขอ้ (1) และ (2) ใหบ้รษัิทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
1. เลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนั
จากส านักงาน 
2. แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเรื่องดงักลา่วดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
3. แจง้การเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทัง้จดัส่งรายงานที่แสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบของ
ผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ (2) ต่อส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมาย
ใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ าเนินการแทนก็ได ้
4. ในระหวา่งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ใหบ้รษัิทจดัการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่สง่ค าสั่งขายคืนก่อนหลงั 

การไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังทีรั่บไว้แล้ว 
1. บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทนุได ้เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกินกวา่กรณีดงัต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ 
(2) บรษัิทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบ
ของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แตจ่ะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักลา่วจากส านกังาน 
(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  
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(ค) มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(3) กองทนุรวมไดล้งทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณด์งันีเ้กิดขึน้ ซึง่กอ่ใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทนุรวม
อย่างมีนยัส าคญั 
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุใน
หลกัทรพัยท์ี่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกินกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 
(ข) มีเหตกุารณท์ี่ท  าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงิน
จากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรอื 
(ค) มีเหตทุี่ท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่เหนือ
การควบคมุของบรษัิทจดัการกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้ 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงันี ้
(ก) บรษัิทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้

1. การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ 
2. การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงนิแก่การกอ่การรา้ย 
3. การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสั่งเก่ียวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษัิทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนนิการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จรงิเก่ียวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 
(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดก ารของตนอัน
เน่ืองมาจากการที่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุ
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 
(6) อยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือเลกิกองทนุรวมตามขอ้ 22.1.2 (3) ขอ้ผกูพนั 

2. เมื่อปรากฏเหตซุึง่สง่ผลใหบ้รษัิทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรบัค าสั่งซือ้หรอืค าสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทนุตามขอ้ 1 และบรษัิทจดัการประสงคจ์ะด าเนินการดงักลา่ว ใหบ้รษัิทจดัการปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 
(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีค  าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบัซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั 
และหากเป็นเหตตุามขอ้ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรายอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการหยดุรบัค าสั่งซือ้
หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนัดว้ย 
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือการหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ใหส้  านกังานทราบโดยพลนั 
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รบัซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 1 (1) (2) (3) 
และ (5) เกิน 1 วนัท าการ ใหบ้รษัิทจดัการด าเนินการดงันี ้ก่อนการเปิดรบัค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 
(ก) รายงานการเปิดรบัค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการสดุทา้ยก่อน
วนัรายงานนัน้ใหส้  านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุที่มีค  าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตลอดจน
เปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรายอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

3. บริษัทจดัการหยดุการขายหน่วยลงทนุหรือหรือหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมเปิดไม่ถกูตอ้งโดยมีมลูค่าตัง้แต่ 1 สตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาที่ถกูตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค  าสั่ง
ซือ้หน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทุนตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรายอื่น และผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถึง
การหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
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การหยุดรับค าส่ังซือ้หรอืขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงินใหส้  านกังานมีอ านาจประกาศก าหนดใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือ
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นการชั่วคราว ทัง้นี ้ไม่เกินกวา่ 20 วนัท าการติดต่อกนั 

• วิธีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ?  
กองทุนจะไม่เปิดรบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างอายุโครงการ แต่สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ไดเ้ฉพาะช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก (IPO) เท่านัน้ จากกองทนุเปิด แอสเซท พลสั ตราสารหนี ้และ/หรอื กองทนุเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี ้เดลี่ พลสั และ/หรือ 
กองทนุอื่นใดตามที่บรษัิทจดัการก าหนด  
ทัง้นี ้บรษัิทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทกุราย ณ วนัครบอายโุครงการ โดยบรษัิทจดัการจะ
ท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิทัง้จ  านวนของผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายไปลงทนุต่อยงักองทนุเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหนี ้เดลี่ พลสั 
(กองทนุปลายทาง) 

• กองทุนรวมนีก้ าหนดวธิกีารโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร ?  
- ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดภ้ายใตข้อ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ  โดยผูโ้อนจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการโอน
รายการละ 50 บาท 

- บริษัทจัดการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุ
ของกองทนุกบัหรอืเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมืองสหรฐัอเมรกิา รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา
หรือผูท้ี่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคลดงักล่าวและ
บริษัท หรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ 
การจดัสรร และ/หรอืการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มส าหรบัผูล้งทนุที่เป็นบคุคลอเมรกินั (US person) ดงัที่กลา่วมาขา้งตน้  

• ผู้ถอืหน่วยลงทนุจะทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้
จากช่องทางใด ? 
ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทนุของท่านจากเว็บไซต ์www.assetfund.co.th 

 

สิทธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

• กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 
บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุหรือผูล้งทุนทกุครัง้ที่มีการขาย หรือรบัซือ้คืน 
หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใหผู้ล้งทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกบริษัทจดัการโดย
นายทะเบียนจะด าเนินการส่งมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัสิน้สดุระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และในกรณีที่บริษัทจดัการขาย หรือรบัซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายหลงัระยะเวลาเสนอขาย
ครัง้แรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการจัดส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขาย หรอืรบัซือ้คืน หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

• ผู้ลงทุนถูกจ ากดัสิทธิในเรื่องใด ? 
กรณีที่บคุคลใดถือหน่วยลงทนุเกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบั
คะแนนเสียงของบคุคลนัน้ในสว่นที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เป็นกรณีกองทนุรวมที่
มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุน
ดงักลา่วไดเ้ต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 
 

http://www.assetfund.co.th/
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• ช่องทาง / วิธกีารตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธอิอกเสียง 
ผูล้งทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงได ้โดยวิธีการที่บริษัทจดัการไดเ้ปิดเผยไวท้ี่
ส  านกังานของบรษัิทจดัการ หรอืผ่านเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดัการ www.assetfund.co.th หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 

• ช่องทางและวิธีการร้องเรียนท าได้อย่างไร ? 
- ติดต่อบรษัิทจดัการที่ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั โทรศพัท ์02-672-1111  
- ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  Help Center 1207  โทรศพัท ์02-263-6000  
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-299-1111 

 

บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกับการด าเนินการของกองทุน 

• ข้อมูลเกี่ยวกบับริษัทจัดการ  
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์ชัน้ 17 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120    
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th 

• รายช่ือคณะกรรมการบริษัท  
1. นายนภดล รมยะรูป ประธานคณะกรรมการ 
2. นายพิทเยนท ์ อศัวนิก กรรมการ 
3. นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ ์ กรรมการ 
4. ดร. พชัร  สรุะจรสั กรรมการ 

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

• จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบรหิารจัดการของบริษัท 
ณ วนัที่ 30 เมษายน 2564 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 50 กองทนุ  
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุรวมเท่ากบั 48,720,685,361.23 บาท 

• รายช่ือคณะกรรมการการลงทนุ  
1.  นายณฐัพล  จนัทรส์ิวานนท ์  
2. นายไมตรี โสตางกรู  
3. นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ  
4. นางสาวทิพยว์ดี อภิชยัสิร ิ  
5. นายกฤช โคมิน  
6. นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 
 
 
 
 

http://www.assetfund.co.th/
http://www.assetfund.co.th/
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• รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัตกิารศึกษา และประสบการณก์ารท างานทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทนุรวม 
รวมทัง้หน้าทีค่วามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

ช่ือ-สกุล ประวัตกิารศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 
หน้าที ่

ความรับผิดชอบ 
นายไมตร ีโสตางกรู * - MBA., University of IIIinois at 

Urbana-Champaign, USA 
- MD, (2nd class honors), 

Chulalongkorn University, 
Thailand 

- CFA Charterholder 

- 2019 – Present: Fixed Income Fund 
Manager, Asset Plus Fund Management 

- 2017 – 2019: Fixed Income Fund 
Manager (Credit Analysis), Asset Plus 
Fund Management 

- 2014 – 2017: Equity Fund Manager, 
Asset Plus Fund Management 

- 2006 - 2014: Senior Vice President – 
Private Fund, Asia Plus Securities Plc  

- 2004 - 2006: Assistant MD., Hong Ta 
Futures Ltd. 

- 1998 - 2004: Senior Treasury Sales, 
BNP Paribas 

- 1997 - 1998: Assistant Vice President – 
Treasury, Cathay Capital 

บรหิารกองทนุ 

นาย สิทธิเดชน ์เอีย้วสกลุ - Bachelor’s degree in Survey 
Engineering, Chulalongkorn 
University 

- CFA Charterholder 

- 2020- Present: Fixed Income Fund 
Manager, Asset Plus Fund Management 

- 2018 - 2020: Assistant Fund Manager, 
Asset Plus Fund Management 

- 2017 – 2018: Japanese Corporate 
Credit Analyst, Bank of Ayuddhya 
(Krungsri) 

- 2016: Proprietary Trader Trainee,  
Phillip securities (Thailand) PCL 

- 2013 – 2015: System Engineer,  
ESRI (Thailand) 

บรหิารกองทนุ 

* ปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการกองทนุและผูจ้ดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ นายทะเบยีนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน ์

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ 

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

ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-299-1111 
นอกจากหนา้ที่ตามสญัญาแตง่ตัง้แลว้ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผูด้แูลผลประโยชน ์
ยงัมีหนา้ที่ตามกฎหมายในการรกัษาประโยชนผ์ูล้งทนุดว้ย 
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 ช่องทางทีผู้่ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับกองทุน 

• บรษัิทจัดการ 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์ชัน้ 17 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
Asset Plus Customer Care 02-672-1111   www.assetfund.co.th 

• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 

1. บรษัิทหลกัทรพัย ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-659-3390 
2. บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-684-8888 
3. บรษัิท แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-648-3600 
4. บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั โทรศพัท ์0-2680-1234 
5. บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั โทรศพัท ์02-680-5000 
6. บรษัิทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-231-3777 
7. บรษัิทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-205-7000 
8. บรษัิทหลกัทรพัยซ์ีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์02-841-9000 
9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-626-7777 
10. บรษัิทหลกัทรพัยโ์นมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-638-5000 
11. บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุฟินโนมีนา จ ากดั โทรศพัท ์02-026-5100 
12. บรษัิทหลกัทรพัยฟิ์นนัซา่ จ ากดั โทรศพัท ์02-660-5000 
13. บรษัิทหลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-660-5429-30 
14. บรษัิทหลกัทรพัยโ์กลเบลก็ จ ากดั โทรศพัท ์02-672-5920   
15. ธนาคารออมสิน โทรศพัท ์02-299-8000 
16. บรษัิท ฮั่วเซง่เฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากดั โทรศพัท ์02-225-0202 
17. บรษัิทหลกัทรพัยไ์อ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-658-5800 
18. ธนาคารกสิกรไทย โทรศพัท ์02-888-8811 
19. บรษัิทหลกัทรพัยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-658-8888 
20. บรษัิทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-829-6999 
21. บรษัิทหลกัทรพัยก์สิกรไทยจ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-696-0000 
22. บรษัิทหลกัทรพัยก์รุงศร ีจ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-659-7000  
23. บรษัิทหลกัทรพัยเ์คทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์02-648-1111 
24. บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั โทรศพัท ์02-695-5000   
25. บรษัิทหลกัทรพัยเ์มยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-658-6300 
26. บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั โทรศพัท ์02-660-6677 
27. บรษัิทหลกัทรพัยเ์มอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-660-6621 
28. บรษัิทหลกัทรพัยภ์ทัร จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-305-9000 
29. บรษัิทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-635-1700 
30. บรษัิทหลกัทรพัยอ์ารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-088 9999 
31. บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั โทรศพัท ์02-026-6222 
32. บรษัิทหลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั โทรศพัท ์02-022-1499  
33. บรษัิทหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั โทรศพัท ์02-949-1000 
34. บรษัิทหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-217-8888 
35. บรษัิทหลกัทรพัยท์รีนีตี ้จ  ากดั โทรศพัท ์0-2343-9500 

http://www.assetfund.co.th/
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36. บรษัิทหลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2659-8000 
37. บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวลท ์รพีบับลิค จ ากดั โทรศพัท ์02-266 6697 
38. บรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์02-009-8888 
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ปัจจัยเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเส่ียง 

• ปัจจัยความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit risk)  
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูอ้อกตราสารหนีไ้ม่สามารถจ่ายคืนเงินตน้ และหรอืดอกเบีย้ไดต้ามที่ก าหนด 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง : บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุในตราสารที่ผูอ้อกตราสารมีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี 
และ/หรือ บรษัิทที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือในระดบัที่ลงทนุได ้(Investment Grade) 

• ปัจจัยความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk)  
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผนัผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรบัตวัขึน้ลง โดยไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ หรอืภาวะตลาด เช่น  การเมือง เศรษฐกิจ ความผนัผวนของคา่เงิน  อตัราดอกเบีย้  เป็นตน้  
แนวทางการบริหารเพือ่ลดความเส่ียง : บรษัิทจดัการจะกระจายการลงทนุ โดยวิเคราะหข์อ้มลูของตราสาร และสภาวะการลงทนุในขณะนัน้ 

• ปัจจัยความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk)  
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบรษัิท อาจเป็นเหตใุหผู้ล้งทนุไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามที่คาดหวงั  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง : ผูจ้ดัการกองทนุมีหนา้ที่วิเคราะหส์ถานะทางการเงิน การบรหิารของบริษัทที่ลงทนุ รวมทัง้
ธุรกิจและอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัของบรษัิทนัน้ๆ อย่างตอ่เน่ืองเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงดงักลา่ว 

• ปัจจัยความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)  
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซือ้หรือขายตราสารไม่ไดใ้นระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว ้ เน่ืองจากโอกาสในการซือ้หรือขายตรา
สารมีจ ากดั  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเพื่อความ
คล่องตวัในการบริหารกองทนุ 

• ปัจจัยความเส่ียงทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศทีก่องทุนไปลงทุน (Country and Political Risk) 
เน่ืองจากกองทนุอาจจะมีการลงทนุในต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได ้ 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงนี ้โดยติดตามสถานการณท์างการเมืองและเศรษฐกิจ
อย่างใกลช้ิดและน ามาพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 

• ปัจจัยความเส่ียงจากข้อจ ากัดการน าเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
เน่ืองจากกองทนุอาจมีการลงทนุในต่างประเทศ กองทนุจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศที่กองทนุเขา้ไปลงทนุ 
ทัง้นี ้เน่ืองจากกองทนุอาจจะมีการลงทนุในต่างประเทศ  จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได ้ 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง : บริษัทจดัการจะด าเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี ้โดยติดตามสถานการณท์างการ
เมืองและเศรษฐกิจอยา่งใกลช้ิด รวมถึงน าขอ้มลู Scoring ที่ไดจ้ากแบบจ าลองของทาง Bloomberg ส าหรบัแตล่ะประเทศคูค่า้ที่บรษัิท
จดัการมีสดัส่วนการลงทนุมาพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 

• ปัจจัยความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Leverage Risk)  
เน่ืองจากสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้  อาจมีความผนัผวนมากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน  ดงันัน้ หากกองทุนลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้
ย่อมท าใหส้ินทรพัยส์ทุธิมีความผนัผวนมากกว่าการลงทนุในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Asset) กรณีที่กองทนุลงทนุในหลกัทรพัย์
ดงักล่าวเพื่อป้องกนัความเสี่ยง  กองทุนจะผกูพนัตามเง่ือนไขท่ีระบใุนสญัญาป้องกนัความเสี่ยง ซึ่งราคา ณ วนัใชส้ิทธิอาจมากกว่า หรือ
นอ้ยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้นี ้การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงนัน้ อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้
ทัง้หมด และกรณีที่ผูจ้ดัการกองทนุคาดการณผ์ิด กองทนุอาจเสียโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนที่มากขึน้  
แนวทางการบริหารเพือ่ลดความเส่ียง : ผูจ้ดัการกองทนุจะวิเคราะหส์ถานการณอ์ย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหก้ารลงทนุในสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้เป็นไปในทิศทางที่ถกูตอ้ง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อใหก้องทนุมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่มากขึน้ โดยจะลงทนุในสดัส่วนที่
เหมาะสมกบัหลกัทรพัยท์ี่ตอ้งการป้องกนัความเสี่ยง 
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• ปัจจัยความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk)  
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเพิ่มขึน้หรือลดลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกบัเงินอีกสกุลหนึ่ง เน่ืองจากกองทนุอาจมีการ
ลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่ออกเป็นสกลุเงินตา่งประเทศ ซึง่จะท าใหผ้ลตอบแทนที่ไดร้บัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากตอ้งแลกเปลี่ยนสกลุเงิน 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง : บริษัทจดัการจะบริหารความเสี่ยงดา้นนี ้โดยพิจารณาลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ (Derivatives) ที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงินระหวา่งค่าเงนิสกลุพืน้ฐานที่ลงทนุกบัค่าเงินบาท โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อปอ้งกนั
ความเสี่ยงเต็มจ านวน (Fully Hedge) จากการลงทนุ (Hedging) และอาจท าใหไ้ดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุในต่างประเทศนอ้ยลง 
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 ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทนุรวม 
 
ส่วนที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
2 
 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป  ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แตต่  ่ากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 
2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากวา่ investment grade หรอื ไมม่ี credit rating ไม่เกิน 25% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบใุนขอ้ 3.13.1 สว่นที่2 ขอ้1 หรอืขอ้ 3.13.2 สว่นที่2 ขอ้1 ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
4 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  ไม่เกิน 25% 
5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้

5.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรอืศกุกู ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือ
สาขา ธพ. ต่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียน 
5.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ  
ที่ไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบคุคล
ดงันี ้
.2.3.15   ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
.2.3.45   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย 
5.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ ตอ้งขึน้
ทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของตราสารที่ลงทนุใน
benchmark + 5% 

6 6.1 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
6.1.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรอืศกุกู ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยและ
เสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)  
6.1.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
6.1.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ. 
6.1.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอยีดตามแบบ filing. 
 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แตอ่ตัรา
ใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรพัยส์ินใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.1.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ ที่ไม่ไดม้ี
ลกัษณะตาม 6.1.2.1 หรอื 6.1.2.2  ผูม้ีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
6.1.2.3.1 บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.2.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.2.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 
ขอ้ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2 
6.1.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ  
ตอ้งขึน้ทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 
6.2 reverse repo 
6.3 OTC derivatives 
6.4 หน่วย CIS ตามที่ระบใุนขอ้ 3.13.1 สว่นที่ 2 ขอ้ 2 หรอืขอ้ 3.13.2  
สว่นที่ 2 ขอ้ 2 ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วยดงักลา่วท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้ีการ
เพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

7 ทรพัยส์ินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสาร หรอืคูส่ญัญาแลว้แต่กรณี 
1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
 

ส่วนที ่2 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามกลุม่กิจการ (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยส์ินของบรษัิททกุบรษัิทที่อยู่ในกลุม่กิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็น
คูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับรษัิทดงักลา่ว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี ้แลว้แต ่
อตัราใดจะสงูกวา่  
(1) 25% หรือ  
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุ ใน 
benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที ่3 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามประเภททรพัยส์ิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบคุคลตามกฎหมายไทย 
(ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรอืคูส่ญัญา 
ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรอืสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บญัชี  เวน้แตเ่ป็น MF ที่มอีายุ
โครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลี่ยตามรอบอายุ
กองทนุ 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ที่อายุ
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที่ MF ไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

กองทนุ คงเหลอื < 6 เดือน  ทัง้นี ้
เฉพาะ MF ที่มอีายโุครงการ > 1 ปี  
 

2 ทรพัยส์ินดงันี ้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่ MFไดด้  าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิ
เรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรอืมีเงื่อนไขให ้MFสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได ้
2.2 เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงนิฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี ้
(ขอ้นีไ้ม่ใชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ที่ลงทนุใน B/E P/N 
เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายไุม่เกินอายกุองทนุหรอืรอบ 
การลงทนุของ MF หรือมีการลงทนุใน derivatives เพื่อใหท้รพัยส์ินดงักลา่วมีอายุ
สอดคลอ้งกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึง่ไดแ้ก่ ทรพัยส์ินตามขอ้ 7 ของสว่นที่ 1: อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตาม 

ผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืคูส่ญัญา (single entity limit)  
รวมกนัไม่เกิน 15% 

 
6 derivatives ดงันี ้

6.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives  
ที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลดความเสี่ยง (hedging)  

ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงที่มอียู่ 

7 ทรพัยส์ินดงัต่อไปนี ้
7.1 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ 
7.2 derivative ที่มี underlying เป็นตราสารตามขอ้ 7.1 

ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 20% 

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

ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน 

1 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ  
และศกุกู ของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทยหรอื
ตราสารหนีภ้าครฐัต่างประเทศ) 

1.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้นิทางการเงิน (financial liability)1 ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ 
ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูอ้อกตราสาร
มีหนีส้ินทางการเงนิที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงิน
ลา่สดุ บลจ. อาจน ามลูค่าหนีส้ินทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบ
การเงินลา่สดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีส้ินทางการเงินนัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีการเผยแพรเ่ป็นการ
ทั่วไป และในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงนิตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ2 ใหใ้ชอ้ตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แตใ่นกรณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื่น
แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นราย
โครงการ 
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ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน 

1.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทนุเพื่อ
กองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออก
และเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เวน้แตก่รณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filing 
ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ (อตัราสว่น
ตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใด 
กองทนุหนึง่ 

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอืกองทนุ CIS ต่างประเทศ ที่ออก
หน่วยนัน้ 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถว้นดงันีโ้ดยไดร้บัความเห็นชอบ
จากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

หมายเหต ุ:  
1 หนีส้ินทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผูอ้อกตราสารดงักลา่วไดจ้ัดท างบการเงินตามมาตรฐานการ
บญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก  าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพ
บญัชี หรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล เชน่ International Financial Reporting Standards (IFRS) 
หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 
ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยการ
ลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ที่แกไ้ขเพิ่มเติม
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทนุ ณ วันจดทะเบยีน) 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อัตราตามโครงการ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินร้อยละ 2.70 ตอ่ปี 
ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได้  
1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกินรอ้ยละ 1.00 ตอ่ปี 
2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกินรอ้ยละ 0.07 ตอ่ปี 
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ  ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ตอ่ปี 
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1 ไม่เกินรอ้ยละ 1.13 ตอ่ปี 

▪ ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (IPO) 

ตามที่จ่ายจรงิ แตไ่ม่เกินรอ้ยละ 0.50 

▪ ค่าประกาศ NAV ในหนงัสือพิมพ ์ ตามที่จ่ายจรงิ 
▪ ค่าสอบบญัชี  ตามที่จ่ายจรงิ 

ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทีป่ระมาณการไม่ได้  
▪ ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จริงทัง้หมด 2 
▪ ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามที่จ่ายจรงิ 

 
 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

รายการทีเ่รียกเก็บ อัตราตามโครงการ 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้  ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก  ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาทต่อรายการ 

• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุหรอืเอกสาร 
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแทนฉบบัเดิมที่สญูหาย 

ฉบบัละ 50 บาท 

• ค่าธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ อตัราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนด 

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ หรอืคา่ธรรมเนียมการหกัเงิน
เพื่อซือ้หน่วยลงทนุ 

อตัราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนด 

• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่ผูถื้อหน่วยลงทนุขอใหบ้รษัิทจัดการ หรอืนายทะเบียนด าเนินการ
ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกต ิ

ไม่เกิน 75 บาทตอ่รายการ 
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หมายเหตุ 
1 เมื่อค านวณรวมกบัค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจรงิจากกองทนุรวมตามขอ้ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด 
2 เน่ืองจากเป็นรอบระยะเวลาบญัชีปีแรก จงึยงัไม่สามารถค านวณได ้

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี)  

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขัน้สูงตามที่ไดร้ะบุไวใ้นโครงการ 
บรษัิทจดัการจะประกาศใหท้ราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดไ้ม่เกินกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนบัแตว่นัที่บรษัิทจดัการประสงคจ์ะขึน้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักลา่ว โดยบรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุ
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ดังกล่าวโดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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ค าเตอืนเกี่ยวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน 
 

• กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์6เดือน8 หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย สามารถลงทนุในตราสารแห่งหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ต ่ากว่าอันดับที่ลงทุนได้ (non-investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่า
อตัราส่วนของกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป ผูล้งทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร ซึ่งส่งผลใหผู้ล้งทุนขาดทุน
จากการลงทนุบางสว่นหรอืทัง้จ านวนได ้และในการขายคืนหน่วยลงทนุผูล้งทนุอาจจะไม่ไดร้บัเงินคืนตามที่ระบใุนรายละเอียดโครงการ 

• บรษัิทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นเพื่อบรษัิทจดัการ เช่นเดียวกนักบัที่บรษัิทจดัการลงทนุ ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่น
เพื่อกองทนุรวมตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานก าหนด โดยบรษัิทจดัการจะจดัใหม้ีระบบงานที่ปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพื่อใหเ้กิด
ความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่เวบ็ไซตบ์รษัิท (www.assetfund.co.th) 

• กองทนุรวมอาจ/จะมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หากผูถื้อหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเสี่ยงใหก้องทนุตอ้งเลิกกองทนุรวมได ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 
ไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ www.assetfund.co.th 

• กองทนุนีม้ีการลงทนุกระจุกตวัในหมวดอตุสาหกรรมธุรกิจการเงิน จึงอาจท าใหม้ีความเสี่ยงและความผนัผวนของราคาสงูกว่ากองทนุรวม
ทั่วไปที่มีการกระจายการลงทนุในหลายอตุสาหกรรม 

• กองทนุนีม้ีการลงทนุกระจกุตวัในประเทศกาตาร ์ผูล้งทนุจงึควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

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

• บริษัทจดัการไม่สามารถรบัผลประโยชนต์อบแทนเพื่อประโยชนข์องผูป้ระกอบธุรกิจเองได ้เน่ืองจากเป็นขอ้หา้มตามกฎหมาย และ
เป็นเรื่องที่ไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เวน้แต่เป็นการรบัผลประโยชนท์ี่ผูป้ระกอบธุรกิจหรือพนักงานของผูป้ระกอบธุรกิจไดร้บัตาม
เทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิที่ผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดไวภ้ายในบริษัท ซึง่สามารถขอดแูนวทางนีไ้ดท้ี่บรษัิทจดัการ 

• บริษัทจดัการอนญุาตใหพ้นกังานลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคม
บรษัิทจดัการลงทนุก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทนุดงักลา่วใหบ้รษัิทจดัการทราบ เพื่อที่บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูล
การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

• การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานไดร้บัรองถึงความถกูตอ้ง
ของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ขอ้มูล ณ วันที ่17 พฤษภาคม 2564 

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

 
บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน แอสเซท พลสั ไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชีช้วนดว้ยความระมัดระวงั และรบัรองว่าขอ้มูล
ถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด และไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั  

                           โดย                      
 

(นายคมสนั  ผลานสุนธิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


