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กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตรำสำรหนีท้วทีรัพย ์5 
Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 5 

(ASP-TFIXED5) 
“ผูล้งทนุไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลา 6 เดือนได ้ 

ดงันัน้หากมีปัจจยัลบท่ีสง่ผลกระทบต่อการลงทนุดงักลา่ว ผูล้งทนุอาจสญูเสียเงินลงทนุจ านวนมาก” 
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หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทนุรวม – ข้อมูลสรุปโครงกำรฯ 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตรำสำรหนีท้วีทรัพย ์5 

ข้อมูลสรุปโครงกำรฯ + ข้อผูกพนั  

ประเภท และนโยบำยกำรลงทุนของกองทนุรวม รวมถงึผลตอบแทนทีผู้่ลงทุนจะได้จำกเงนิลงทนุ 

ประเภท กองทนุรวมตราสารหนี ้ประเภทรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่มีการกระจายการลงทนุนอ้ยกวา่เกณฑ ์

อำยุโครงกำร ไม่ก าหนด 

วันทีไ่ด้รับอนุมัตใิหจ้ัดตัง้และจัดกำรกองทุนรวม :  วนัที่ 13 กรกฎาคม 2552 

วันทีจ่ดทะเบยีนกองทุนรวม : วนัที่ 30 กรกฎาคม 2552 

กองทุนรวมนีจ้ะน ำเงนิไปลงทุนในทรัพยส์ินใด 
กองทนุมีนโยบายที่จะลงทนุในตราสารแห่งหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ตราสารทางการเงิน และ/หรอืเงินฝาก และ/หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นตามที่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดใหก้องทนุลงทนุได ้ทัง้นี ้กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารหนีท้ี่เสนอขายในต่างประเทศ และหรอืเงินฝาก
ในสถาบนัการเงนิต่างประเทศ  
กองทนุอาจเขา้ท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด โดยจะไม่ลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  
กรณีที่กองทนุมีการลงทนุในต่างประเทศกองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน  
กองทนุอาจลงทนุในหรอืมีไวซ้ึง่ตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่ที่สามารถลงทนุได ้(non-investment grade) และตราสารที่ไม่ไดร้บัการจดั
ดนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) 

ผู้ลงทุนจะได้อะไรจำกเงนิลงทุน  
ผูล้งทนุมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนในรูปของก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้ เมื่อผูล้งทนุขายคืนหน่วยลงทนุ    
 

ลักษณะส ำคัญของกองทนุ 

• มีกำรก ำหนดประเภทผู้ลงทุน หรือแบ่ง class หรือไม่ ?  
กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป และไม่มีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ  

• กองทุนรวมนีมี้จ ำนวนเงนิทนุโครงกำรเทำ่ใด ?  
1,000 ลา้นบาท  

• เหมำะสมกบัเงนิลงทุนลักษณะใด  ควรลงทุนในระยะเวลำนำนเทำ่ใด ? 
เหมาะสมกบัผูล้งทนุที่รบัความเสี่ยงไดไ้ม่มากนกั และคาดหวงัผลตอบแทนที่เป็นไปในทศิทางเดียวกนักบัอตัราดอกเบีย้เงินฝาก 

• ปัจจัยใดมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงนิลงทุน ? 
- การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ และความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร   
- อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 

• เป็นกองทนุรวมทีมี่ผู้ประกันเงนิลงทุน หรือมุ่งเน้นคุ้มครองเงนิต้น หรือไม่ ? 
เป็นกองทนุรวมทั่วไปที่ไม่ใช่กองทนุที่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุ และไม่ไดคุ้ม้ครองเงินตน้ 

• รอบระยะเวลำบัญชี  
30 มิถนุายน 
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• กำรลงทุนในกองทุนรวมนีค้วรเปรียบเทยีบกับตัวชีว้ัด (Benchmark) ใด ?  
ไม่มี เน่ืองจาก กองทนุมีกลยทุธก์ารการลงทนุแบบก าหนดระยะเวลาตามรอบการลงทนุ โดยมีการประมาณการผลตอบแทนในแต่ละ
รอบการลงทนุไวแ้ลว้ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใตก้รอบ
นโยบายการลงทุนที่ก  าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยน
ตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัดเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  
และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทียบในกรณีที่ผูอ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าว
อีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจดัการจะแจง้เปลี่ยนแปลงดงักล่าวผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบริษัท
จดัการ ภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได ้
 

ข้อก ำหนดในกำรซือ้ขำยและโอนหน่วยลงทนุ 

• กองทุนรวมนีมี้วิธีกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร ? 
บริษัทจดัการจะเปิดรบัค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจะส่งหนงัสือแจง้วนัเปิดรบัค าสั่งซือ้ขายและวนัท าการซือ้
ขายหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ก่อนถึงวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุแต่ละรอบเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 10 วนัท าการ 
โดยช าระเงินค่าจองซือ้ดว้ยเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลสั จ ากัด” ซึ่งเปิดไวก้ับธนาคาร
ดงัต่อไปนี ้ 
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎรบ์รูณะ   
2. ธนาคารกรุงศรอียธุยา สาขาพระรามที่ 3  
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร  
4. ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาถนนวิทย ุ
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพรท์าวเวอร ์
6. ธนาคารทหารไทย สาขาอาคารสาทรซิตี ้
7. ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) สาขาสาทร 2 
บรษัิทจดัการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบญัชีดงักลา่ว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการและ/หรอืผูส้นบัสนนุการขาย
หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 
ส าหรบัการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะช าระเป็นเช็คหรอืโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารตามที่ท่านไดร้ะบไุวใ้นใบค าขอเปิด
บญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัที่ค  านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุ 

• กรณีใดทีบ่ริษัทจัดกำร สงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน ? 
1. บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้ตามค าสั่งจองซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าการจองซือ้
ในกรณีดงักลา่วมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ หรอืต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมาย
ของบรษัิทจดัการ หรอืมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุอาจเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอก
เงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

2. บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุ
ของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมืองสหรฐัอเมริกา รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา
หรือผูท้ี่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกาหรอืบคุคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบคุคลดงักลา่วและบริษัท 
หรอืหา้งหุน้สว่นซึ่งจดัใหม้ีขึน้ และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมรกิา บริษัทจดัการจงึขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรอืระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร 
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และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทนุที่เป็นบคุคลอเมริกนั (US person) ดงัที่กล่าวมาขา้งตน้ เวน้แต่
เป็นการโอนทางมรดก 

• มีกำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืน กำรไม่ขำย / ไม่รับซือ้คนื หยุดรับค ำส่ังซือ้ / ขำยคืน แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร ? 
บรษัิทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดม้ีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้
ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดงัต่อไปนี  ้โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชนแ์ลว้ 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรอื 
(ข) มีเหตุที่ท  าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ  ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคมุของบรษัิทจดัการกองทนุรวม 
(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่าราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน

ดงักล่าวไม่ถกูตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคา
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

กำรไม่ขำยหรอืไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังทีรั่บไว้แล้ว 
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
ไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออาจหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได ้ในกรณีที่ปรากฏเหตดุงัต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ 
(2) บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูล

ผลประโยชนแ์ลว้ 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค) มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือการหยุดรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือ
ค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหก้ระท าไดไ้ม่เกินหนึ่งวนัท าการ เวน้แตจ่ะไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน 

(3) กองทนุรวมไดล้งทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณด์งัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทนุรวม
อย่างมีนยัส าคญั 
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุใน

หลกัทรพัยท์ี่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกินกวา่รอ้ยละสิบของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 
(ข) มีเหตกุารณท์ี่ท  าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรอืรบั

โอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรือ 
(ค) มีเหตทุี่ท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกติซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่เหนือ

การควบคมุของบรษัิทจดัการกองทนุรวม และผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้ 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่รบัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ แก่ผูล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจาก

ปรากฏขอ้เท็จจรงิดงัต่อไปนี ้
(ก) บรษัิทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ๆ มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี ้

1. การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  
ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย หรือ 
3. การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสั่งเก่ียวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย 
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(ข) บรษัิทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 
(5) อยู่ในระหวา่งด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษัิทจดัการรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการที่
บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และต ลาด
หลกัทรพัยว์่าดว้ยการด ารงเงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้
ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจัดจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ัดการเงินทุนสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 
(6) อยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือเลิกกองทนุรวมตามขอ้ผกูพนั 

กำรหยุดรับค ำส่ังซือ้หรอืขำยคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ  
หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่ง
ขายคืน หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร  แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนั
ท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกไปได ้

• วิธีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร ?  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกบักองทนุเปิดอื่นที่บริษัทจดัการก าหนดใหส้ามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ ตามวนั 
เวลา ที่บรษัิทเปิดใหม้ีการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

• กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธกีำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร ? 
- ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดภ้ายใตข้อ้จ ากดัการซือ้ขาย โอน โดยผูโ้อนจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการโอนรายการละ 50 บาท 
- บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุ
ของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมืองสหรฐัอเมริกา รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา
หรือผูท้ี่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคลดงักล่าวและ
บริษัท หรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจัดใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการ
สั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทุนที่เป็นบุคคลอเมริกนั (US person) ดงัที่
กลา่วมาขา้งตน้  

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

สิทธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

• กองทุนรวมนีม้กีำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม ่อย่ำงไร ? 
บรษัิทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุหรือผูล้งทนุทกุครัง้ที่มีการขายหรอืรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุใหผู้ล้งทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท าการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

• ผู้ลงทุนถูกจ ำกดัสิทธิในเรื่องใด ? 
กรณีที่บคุคลใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายได้แลว้ทัง้หมด บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบั
คะแนนเสียงของบุคคลนัน้ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเวน้แต่เป็นกรณีกองทุน
รวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักลา่วมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วไดเ้ต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

http://www.assetfund.co.th/
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• ช่องทำง / วิธกีำรตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธอิอกเสียง 
ผูล้งทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงได ้โดยวิธีการที่บรษัิทจดัการไดเ้ปิดเผยไวท้ี่
ส  านกังานของบรษัิทจดัการ หรอืผ่านเครอืข่ายอินเทอรเ์นตของบรษัิทจดัการ www.assetfund.co.th หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 

• ช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนท ำได้อย่ำงไร ? 
- ติดต่อบรษัิทจดัการที่ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั โทรศพัท ์02-672-1111  
- ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  Help Center 1207  โทรศพัท ์02-263-6000  
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-470-3200-1 โทรสาร 02-470 1996-7 

 

บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกับกำรด ำเนินกำรของกองทุน 

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

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

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

• จ ำนวนกองทุนรวมทัง้หมดภำยใต้กำรบรหิำรจัดกำรของบริษัท 
ณ วนัที่ 29 มกราคม 2564 มจี  านวนกองทนุรวมทัง้หมด 50 กองทนุ  
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุรวมเท่ากบั 42,821,268,062.72 บาท 

• รำยช่ือคณะกรรมกำรกำรลงทนุ  
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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• รำยช่ือผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิำรศึกษำ และประสบกำรณก์ำรท ำงำนทีเ่กี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทนุรวม รวมทัง้
หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว 

ช่ือ-สกุล ประวัตกิำรศึกษำ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
หน้ำที ่

ควำมรับผิดชอบ 
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 
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• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน ์

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ 

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

ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-470-3200-1 โทรสาร 02-470-1996-7 

นอกจากหนา้ที่ตามสญัญาแตง่ตัง้แลว้ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผูด้แูลผลประโยชน ์
ยงัมีหนา้ที่ตามกฎหมายในการรกัษาประโยชนผ์ูล้งทนุดว้ย 

 

ช่องทำงทีผู้่ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับกองทนุ 

• บริษัทจัดกำร 
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 

• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื 
1. บรษัิทหลกัทรพัย ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-659-3390 
2. บรษัิทหลกัทรพัยไ์อรา่ 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. บรษัิทหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-231-3777 
7. บรษัิทหลกัทรพัยค์นัทรี 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  

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

• ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk)  
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบรษัิท อาจเป็นเหตใุหผู้ล้งทนุไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามที่คาดหวงั 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง : ผูจ้ดัการกองทนุจะวิเคราะหส์ถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทนุ รวมทัง้ธุรกิจ
และอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัของบรษัิทนัน้ๆ อย่างตอ่เน่ืองเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงดงักลา่ว 

• ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit Risk)   
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูอ้อกตราสารหนีไ้ม่สามารถจ่ายคืนเงินตน้ และหรอืดอกเบีย้ไดต้ามที่ก าหนด 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง : บริษัทจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผูอ้อกมีความมั่นคง มีสถานะทางการเงินที่ดี และ/
หรือบรษัิทที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัที่ลงทนุได ้

• ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk)  
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผนัผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรบัตวัขึน้ลง โดยไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ หรอืภาวะตลาด เช่น  การเมือง เศรษฐกิจ ความผนัผวนของคา่เงิน  อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้  
แนวทำงกำรบริหำรเพือ่ลดควำมเส่ียง : กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์5 มุ่งเนน้ลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอายคุงเหลือ
ใกลเ้คียงกบัรอบระยะเวลาวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และถือครองจนครบอาย ุจงึมีความเสี่ยงดา้นนีต้  ่ามาก 

• ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)  
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซือ้หรือขายตราสารไม่ไดใ้นระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว้  เน่ืองจากโอกาสในการซือ้หรือขาย
ตราสารมีจ ากดั  
แนวทำงกำรบริหำรเพือ่ลดควำมเส่ียง : กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์5 จะเนน้ลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอายคุงเหลือ
ใกลเ้คียงกบัรอบระยะเวลาวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และถือครองจนครบอายจุงึมีความเสียงดา้นนีน้อ้ยมาก 

• ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Leverage Risk) 
เน่ืองจากสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้  อาจมีความผนัผวนมากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน  ดงันัน้ หากกองทนุลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้
ย่อมท าใหส้ินทรพัยส์ทุธิมีความผนัผวนมากกวา่การลงทนุในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Asset)   
กรณีที่กองทนุลงทนุในหลกัทรพัยด์งักล่าวเพื่อป้องกนัความเสี่ยง  กองทนุจะผกูพนัตามเง่ือนไขที่ระบุในสญัญาป้องกนัความเสี่ยง ซึ่ง
ราคา ณ วนัใชส้ิทธิอาจมากกว่า หรือนอ้ยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้นี ้การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงนัน้ 
อาจไม่สามารถปอ้งกนัความเสี่ยงไดท้ัง้หมด และกรณีที่ผูจ้ดัการกองทนุคาดการณผ์ิด กองทนุอาจเสียโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทน
ที่มากขึน้ 
แนวทำงกำรบริหำรเพือ่ลดควำมเส่ียง : ผูจ้ดัการกองทนุจะวิเคราะหส์ถานการณอ์ย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหก้ารลงทนุในสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้เป็นไปในทิศทางที่ถกูตอ้ง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อใหก้องทนุมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่มากขึน้ โดยจะลงทนุในสดัส่วนที่
เหมาะสมกบัหลกัทรพัยท์ี่ตอ้งการป้องกนัความเสี่ยง 

• ควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเมือง และเศรษฐกิจของประเทศทีก่องทุนไปลงทนุ (Country and Political Risk)   
เน่ืองจากกองทนุอาจจะมีการลงทนุในตา่งประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได ้ 
แนวทำงกำรบรหิำรเพือ่ลดควำมเส่ียง : บรษัิทจดัการจะบรหิารความเสี่ยงนี ้โดยติดตามสถานการณท์างการเมืองและเศรษฐกิจ
อย่างใกลช้ิดและน ามาพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 

• ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk)  
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเพิ่มขึน้หรือลดลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินสกลุหนึ่งเมื่อเทียบกบัเงินอีกสกลุหนึ่ง เน่ืองจากกองทนุจะลงทนุใน
หลกัทรพัยท์ี่ออกเป็นสกลุเงินตา่งประเทศ ซึง่จะท าใหผ้ลตอบแทนที่ไดร้บัมีความไม่แน่นอนเนื่องจากตอ้งแลกเปลี่ยนสกลุเงิน 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงดา้นนี ้โดยพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ (Derivatives) ที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงินระหวา่งค่าเงนิสกลุพืน้ฐานที่ลงทนุกบัค่าเงินบาท โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อปอ้งกนั
ความเสี่ยงเต็มจ านวน (Fully Hedge) จากการลงทนุ (Hedging) และอาจท าใหไ้ดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุในต่างประเทศนอ้ยลง 
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 ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุนของกองทนุรวม 

ส่วนที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
2 
 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 
2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade แตต่  ่ากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 
3 หน่วย CIS ไม่เกิน 10% 
4 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผูร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมีลกัษณะอย่างใด 

อย่างหนึ่งดงันี ้
4.1 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรอืตราสารที่รฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 10% 
 

5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้หรอืตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอื
สาขา ธพ. ต่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียน 
5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ ที่ไม่ไดม้ี
ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย 
5.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ ตอ้งขึน้
ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market 

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

6 ทรพัยส์ินดงันี ้
6.1 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
6.1.1 เป็นตราสารหนี ้หรอืตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ  
ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อก
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาต
ใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)  
6.1.2  ม ีcredit rating 1 อยู่ในระดบั investment grade 
6.1.3  เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
6.1.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียนใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
6.1.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
 

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

6.1.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุ และ 
ไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2  ผูม้ีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็น
บคุคลดงันี ้
6.1.3.3.1  บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.1.3.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.3.3.3  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 
ขอ้ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ ตอ้งขึน้
ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market  
6.2 ธุรกรรมดงันี ้ที่คูส่ญัญามี credit rating 2 อยู่ในระดบั investment grade 
6.2.1 reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 

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

1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที ่2 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามกลุม่กิจการ (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรพัยส์ินของบรษัิททกุบรษัิทที่อยู่ในกลุม่กิจการเดยีวกนัหรอืการเขา้เป็น

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

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

 
ส่วนที ่3 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามประเภททรพัยส์ิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรอื P/N ที่นิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง

สาขาในต่างประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อกผูส้ั่งจ่าย หรอืคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรอืสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที่ MF ไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 
 
 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี 
เวน้แตเ่ป็น MF ที่มีอายโุครงการ < 1 ปี 
ใหเ้ฉลี่ยตามรอบอายกุองทนุ  
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายกุองทนุ
คงเหลือ ≤ 6 เดอืน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ที่มี
อายโุครงการ ≥ 1 ปี 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
2 ทรพัยส์ินดงันี ้

2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่ MF ไดด้  าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิ
เรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรอืมีเง่ือนไขให ้MF สามารถขายคนื
ผูอ้อกตราสารได ้
2.2 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี ้แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้หรอืตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ 
ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
2.3.1  มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ของสว่นที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุ 
ที่ค  านวณตาม ผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 
2.3.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไมม่ี credit rating 
(ขอ้นีไ้ม่ใชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ที่ลงทนุในตั๋วแลกเงนิ 
(B/E) ตั๋วสญัญาใชเ้งิน (P/N) เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ที่มอีายไุม่เกินอายุ
กองทนุ หรอืรอบการลงทนุของกองทนุ หรอืมีการลงทนุใน derivatives เพื่อใหท้รพัยส์ิน
ดงักลา่วมีอายสุอดคลอ้งกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

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

5.1 ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ของสว่นที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ิน
หรอืคูส่ญัญา (single entity limit)   
5.2 ตราสารหนีห้รอืตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ที่มอีนัดบัความน่าเช่ือถือที่ตวัตราสารและ/หรอื          
ผูอ้อกตราสารที่ต  ่ากวา่ที่สามารถลงทนุได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนั ไม่เกิน 15% 

6 derivatives 
6.1 hedging limit : การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลดความเสี่ยง 

ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงที่มอียู ่

7 7.1 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ 
7.2 derivatives ที่มี underlying เป็นตราสารตาม 7.1 

ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 20% 

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

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารหนีห้รอืตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุของ             
ผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทย หรอื 
ตราสารหนีภ้าครฐัต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้นิทางการเงิน (financial liability)1 ของผูอ้อกตราสาร
รายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้
ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่
ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจน ามลูค่าหนีส้ินทางการเงินดงักลา่วมารวมกบั
มลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินลา่สดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีส้นิทางการเงินนัน้
จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีการเผยแพรเ่ป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มีหนีส้ิน
ทางการเงินตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ2 ใหใ้ช้
อตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้องผูอ้อก
รายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทนุ
เพื่อกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่า
การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เวน้แตก่รณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้ีการ
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

ยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็น
รายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

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

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

 
ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุ
ของกองทนุ และ/หรอื ที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวม  

รำยกำรทีเ่รยีกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
1 ก.ค. ปี 60  

ถงึ  
30 มิ.ย. ปี 61 

เรียกเกบ็จริง 
1 ก.ค. ปี 61  

ถงึ  
30 มิ.ย. ปี 62 

เรียกเกบ็จริง 
1 ก.ค. ปี 61  

ถงึ  
30 มิ.ย. ปี 62 

(ร้อยละของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ) 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำก
กองทุนรวมทัง้หมด 

ไม่เกินร้อยละ 2.8890 ตอ่ปี 
ของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิถัวเฉล่ีย 

   

ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยรวมทัง้หมดที่
ประมำณกำรได ้

    

1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ตอ่ปี 
ของมลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมด 

0.13 0.08 0.08 

2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกินรอ้ยละ 0.0749 ตอ่ปี 
ของมลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมด 

0.04 0.04 0.04 

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ  ไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี 
ของมลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมด 

0.04 0.04 0.05 

4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1 
 

ไม่เกินรอ้ยละ 1.6371 ตอ่ปี 
ของมลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมด 

   

▪ ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และ
สง่เสรมิการขาย ภายหลงัการเสนอขาย 
หน่วยลงทนุครัง้แรก 

ตามที่จ่ายจรงิ แตไ่ม่เกินรอ้ยละ 
0.50 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ

ของกองทนุ 

- - - 

▪ ค่าประกาศ NAV ในหนงัสือพิมพ ์ ตามที่จ่ายจรงิ - - - 
▪ ค่าสอบบญัชี  ตามที่จ่ายจรงิ 0.01  - 

ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยทีป่ระมำณกำรไม่ได้     
▪ ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ - - - 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเกบ็จริงทัง้หมด 2 0.22 0.16 0.17 
▪ ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามที่จ่ายจรงิ - - 0.03 

 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถอืหน่วยลงทุน 
ของรอบปีบัญชีตัง้แต่เดอืน กรกฎำคม ถงึ มิถุนำยน ย้อนหลัง 3 ปี 
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จำกผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 

รำยกำรทีเ่รียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
1 ก.ค. ปี 60  

ถงึ  
30 มิ.ย. ปี 61 

เรียกเกบ็จริง 
1 ก.ค. ปี 61  

ถงึ  
30 มิ.ย. ปี 62 

เรียกเกบ็จริง 
1 ก.ค. ปี 62  

ถงึ  
30 มิ.ย. ปี 63 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามที่นายทะเบียนเรยีกเกบ็ 50.00 บาทต่อรายการ 

• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุหรือเอกสาร 
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแทนฉบบัเดิมที่สญูหาย 

ฉบบัละ 50 บาท ยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ 

• ค่าธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ อตัราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนด 

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ 
หรือค่าธรรมเนียมการหกัเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ 

อตัราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนด 

• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่ผูถื้อหน่วยลงทนุขอใหบ้รษัิทจดัการ 
หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่เกิน 75 บาทตอ่รายการ ยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ 

 
หมำยเหตุ 
1 เมื่อค านวณรวมกบัคา่ธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจรงิจากกองทนุรวมตามขอ้ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด 
2 ไม่รวมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์และคา่ธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์และไม่รวมค่าใชจ้่ายภาษีตราสารหนี ้

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดใน
ท านองเดียวกนั (ถา้มี) 

บริษัทจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวนัที่มีการค านวณ
มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิโดยใชม้ลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  านวณ นัน้เป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะบวกดว้ยภาษีมลูค่าเพิ่ ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี) และบรษัิทจดัการจะเรยีกเก็บเป็นรายเดือน  

บรษัิทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูตามที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงการ บรษัิทจดัการจะ
ประกาศใหท้ราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดไ้ม่เกินกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในรอบ
ระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัที่บริษัทจดัการประสงคจ์ะขึน้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกวา่ 60 วนัก่อนการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ดงักลา่วโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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ค ำอธิบำยกำรจดัอันดับตรำสำรของสถำบนัจัดอนัดับควำมน่ำเช่ือถอื 

AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเสี่ยงต ่าที่สดุ บรษัิทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูสดุ ความ
เปลี่ยนแปลงทางธรุกิจและเศรษฐกิจจะสง่ผลกระทบนอ้ยมาก 

AA มีความเสี่ยงต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธรุกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

A มีความเสี่ยงในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงนิตน้ในเกณฑส์งูแต่อาจไดร้บัผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธรุกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

BBB มีความเสี่ยงและมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑป์านกลาง ความผนัผวนที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลใหค้วามสามารถในการช าระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

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

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

รอบปีบัญชี สิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2563 
(NAV ณ 30 มิถุนำยน 2563 = 12.9999 บำท) 

ASP-TFIXED5 ตัง้แต่ตน้ปี 
3 เดอืน  

(ตำมเวลำ) 
6 เดอืน  

(ตำมเวลำ) 
1 ปี 1 
(ต่อปี) 

3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี 1 
(ต่อปี) 

10 ปี 1 
(ต่อปี) 

ตัง้แต่จดัตัง้
กองทนุ 2 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม  0.83% 0.30% 0.83% 1.74% 1.84% 1.86% 2.40% 2.40% 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
(standard deviation) 

2.79% 1.88% 2.79% 2.15% 1.29% 1.17% 6.44% 8.45% 

 
หมำยเหตุ : 
- วนัที่จดทะเบียนกองทนุ 30 กรกฎาคม 2552 
- 1 % ต่อปี 
- 2 % ต่อปี ยกเวน้กรณีที่กองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิ 
- การวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัขึน้ตามประกาศสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุที่ สจก.ร.1/2559 
- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์ิน หรอืคา่ใชจ้่ายต่างๆ 
- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรยีบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี 

(Maximum Drawdown) 
ณ สิน้รอบ 30 มิถุนำยน 2563 

 

-1.83% 
 
 
 
 

อำยุเฉล่ียของทรัพยสิ์นทีก่องทุนรวมลงทุน 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 30 มิถุนำยน 2563 
 

0.36 
 
 
 
 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทนุของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 30 มิถุนำยน 2563 
 

N/A 
 
 
 
 

ข้อมูลกำรถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 30 มิถุนำยน 2563 

 

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

 
 

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

• บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นเพื่อบริษัทจดัการ เช่นเดียวกนักบัที่บริษัทจดัการลงทนุ ในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ิน

อื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านักงานก าหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดใหม้ีระบบงานที่ป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซตบ์รษัิท (www.assetfund.co.th) 

• ในกรณีที่มีแนวโนม้ว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทนุเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจดัการอาจใช้

ดลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุที่ไดร้บัไวแ้ลว้หรอืหยดุรบัค าสั่งดงักลา่วได ้

• กองทนุรวมอาจ/จะมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หากผูถื้อหน่วย
ลงทนุดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเสี่ยงใหก้องทนุตอ้งเลิกกองทนุรวมได ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุ
เกิน 1 ใน 3 ไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ www.assetfund.co.th 

• ผูล้งทนุสามารถตรวจดขูอ้มลูที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวขอ้งไดท้ี่ส  านกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืโดยผ่านเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรอืที่เว็บไซตข์องบรษัิท www.assetfund.co.th 

• บริษัทจดัการไม่สามารถรบัผลประโยชนต์อบแทนเพื่อประโยชนข์องผูป้ระกอบธุรกิจเองได ้เน่ืองจากเป็นขอ้หา้มตามกฎหมาย และเป็น

เรื่องที่ไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เวน้แต่เป็นการรบัผลประโยชนท์ี่ผูป้ระกอบธุรกิจหรือพนกังานของผู้ประกอบธุรกิจไดร้บัตามเทศกาล

ที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิที่ผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดไวภ้ายในบรษัิทซึง่สามารถขอดแูนวทางนีไ้ดท้ี่บรษัิทจดัการ 

• บริษัทจดัการอนญุาตใหพ้นกังานลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคม

บรษัิทจดัการลงทนุก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทนุดงักลา่วใหบ้รษัิทจดัการทราบ เพื่อที่บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูล

การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

• การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานไดร้บัรองถึงความถกูตอ้งของ

ขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที ่1 กุมภำพันธ ์2564 
 

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

 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน แอสเซท พลสั ไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชีช้วนดว้ยความระมัดระวงั และรบัรองว่าขอ้มู ล
ถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด และไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั  

                           โดย                      
 

(นายคมสนั  ผลานสุนธิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


