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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

 
ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย) :  กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล อินคมั พลสั 

ช่ือโครงกำร (ภำษำอังกฤษ) : Asset Plus Global Income Plus Fund 

ประเภทของกองทุน : กองทนุรวมผสม 

อำยุโครงกำร : ไม่ก ำหนด 

วันทีไ่ด้รับอนุมัตจิัดตัง้และจัดกำรกองทุนรวม : วนัที่ 16 พฤษภำคม 2560 

วันทีจ่ดทะเบยีนกองทุน : วนัที่ 12 มิถนุำยน 2560 
 

• ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม 
กองทุนมีนโยบำยกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรทุน และ/หรือตรำสำรหนี ้และ/หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทุน และ/หรือตรำสำรทำง
กำรเงิน และ/หรือเงินฝำก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหำริมทรพัย/์REITs 
หน่วยลงทนุกองทนุรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน หน่วยลงทนุกองทนุสินคำ้โภคภณัฑ ์และ/หรอืกองทนุอีทีเอฟ (ETF) รวมถึงอำจลงทนุ
ในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝงที่อำ้งอิงกบัดชันีสินคำ้โภคภณัฑ ์และ/หรือทรพัยส์ินอื่นใดที่มี
ลกัษณะท ำนองเดียวกนัโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศ
ก ำหนดใหก้องทนุลงทนุได ้โดยกองทนุจะพิจำรณำปรบัสดัส่วนกำรลงทนุไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 0 ถึง 100 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทนุ ทัง้นี ้กองทนุจะมีกำรลงทนุที่ส่งผลใหม้ี net exposure ที่เก่ียวขอ้งกบัควำมเสี่ยงต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  

นอกจำกนี้กองทุนอำจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) ตรำสำรหนีท้ี่มีอันดับควำมน่ำเช่ือถือต ่ำ
กว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตรำสำรหนีท้ี่ไม่ได้รบักำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือ (Unrated) 
รวมถึงหลกัทรพัยท์ี่ไม่ไดจ้ดทะเบียน (Unlisted Securities) และอำจท ำธุรกรรมกำรใหย้ืมหลกัทรพัยห์รือธุรกรรมกำรซือ้โดยมี
สญัญำขำยคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดใน  

ในสว่นกำรลงทนุในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรมีนโยบำยที่จะท ำกำรป้องกนัควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
เกือบทัง้หมดในอตัรำไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 90 ของมลูค่ำเงินลงทนุในตำ่งประเทศ  

ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทนุของกองทนุรวมตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บรษัิทจดักำรอำจไม่นบัช่วงระยะเวลำ
ดงันีร้วมดว้ยก็ได ้ทัง้นี ้โดยตอ้งค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั 
1. ช่วงระยะเวลำ 30 วนันบัแตว่นัที่จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม  
2. ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม  
3. ช่วงระยะเวลำที่ตอ้งใชใ้นกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินของกองทนุเน่ืองจำกไดร้บัค ำสั่งขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรอืมีกำร
โอนยำ้ยกองทนุจ ำนวนมำกหรอืเพื่อรอกำรลงทนุ ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกินกวำ่ 10 วนัท ำกำร 

 

• ดัชนีชีว้ัด/อ้ำงองิ (Benchmark) ของกองทนุ 
- ดชันี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ในสดัส่วน 50.00% 
- ดชันี MSCI World Gross Total Return USD Index ในสดัส่วน 20.00% 20.00 
- ดชันี MSCI World Real Estate Gross Total Return USD Index ในสดัส่วน 10.00%  
- ดชันี MSCI World Infrastructure Gross Total Return USD Index ในสดัส่วน 10.00% 
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- ดชันี MSCI World Commodity Producers Gross Total Return USD Index ในสดัสว่น 10.00%  

โดยปรบัดว้ยตน้ทนุ กำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนเพื่อค ำนวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบำท ณ วนัที่ลงทนุ 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรเปรียบเทียบตำมที่บรษัิทจดักำรเห็นควรและเหมำะสม ซึ่งอยู่ภำยใตก้รอบ
นโยบำยกำรลงทุนที่ก  ำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงชดัเจนถึงวนัที่มีกำรเปลี่ยน
ตัวชีว้ัด ค ำอธิบำยเก่ียวกับตัวชีว้ดั และเหตุผลในกำรเปลี่ยนตัวชีว้ัดดังกล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร 
ภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได ้

อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศ เง่ือนไขและขอ้ก ำหนดของสมำคมบรษัิทจดักำรลงทนุ 
และ/หรือ ประกำศ ขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เก่ียวกับมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม และ/
หรอื กำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรใชเ้ปรยีบเทียบในกรณีที่ผูอ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท ำหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัรำดงักลำ่วอีก
ต่อไป โดยบริษัทบริษัทจดักำรจะแจง้เปลี่ยนแปลงดงักล่ำวผูถื้อหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซตข์องบริษัท
จดักำร ภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูกำรตดัสินใจลงทนุได ้
 

• กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชนข์องผู้ถอืหน่วยลงทุนแยกตำมชนิดของหน่วยลงทนุ 
มีกำรแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

รำยละเอียด 
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ช่ือย่อ ค ำอธิบำยเพิม่เตมิ 

1. ชนิดสะสมมลูค่ำ ASPGIPLUS-A 
เหมำะส ำหรบัผูล้งทนุที่ตอ้งกำรรบัผลตอบแทนจำกสว่นต่ำงจำกกำรลงทนุ 
(Capital gain) และสะสมผลประโยชนจ์ำกกำรลงทนุ (Total return) 

2. ชนิดรบัซือ้คืนอตัโนมตัิ ASPGIPLUS-R 
เหมำะส ำหรบัผูล้งทนุที่ตอ้งกำรรบัผลตอบแทนจำกกำรขำยคืนหนว่ย
ลงทนุอตัโนมตั ิ

ตัวอย่ำงกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ : โดยสมมุติให ้
วนัที่ 1 
1. มลูค่ำทรพัยส์นิสทุธิที่จ  ำหน่ำยไดท้ัง้หมด 35,000,000 บำท มลูค่ำที่ตรำไวต้่อหน่วย 10 บำท (ภำยหลงัหลกัค่ำธรรมเนียมกำรขำย
หน่วยลงทนุและค่ำธรรมเนียมซือ้ขำยหลกัทรพัย)์ แบง่เป็น 
- หน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูค่ำ 25,000,000 บำท 
- หน่วยลงทนุชนดิรบัซือ้คืนอตัโนมตัิ 10,000,000 บำท 

2. ดอกเบีย้คำ้งรบัในวนัแรก 70,000 บำท 
3. มีรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดขำยคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ จ ำนวน 3,000,000 บำท 
4. มีรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ชนิดสะสมมลูค่ำ จ ำนวน 1,500,000 บำท 

  กองทุนรวม 
หน่วยลงทุนชนิด
สะสมมูลค่ำ 

หน่วยลงทุนชนิดรับ
ซือ้คนือัตโนมัต ิ

มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิทีจ่ ำหน่ำยได้หลังหกัค่ำธรรมเนียมกำร
ขำยและค่ำธรรมเนียมซือ้ขำยหลักทรัพย ์(ถ้ำมี) 

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

ดอกเบีย้ค้ำงรับจ ำนวน 70,000 บำท 70,000.00 50,000.00 20,000.00 
มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิก่อนหกัค่ำใช้จ่ำยกองทุน 35,070,000.00 25,050,000.00 10,020,000.00 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยของกองทนุรวมต่อวัน (หำร 365 วัน) 
ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร (ต่อปี) โดยประมำณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร = 1.00% (+VAT 7%) -1,028.08 -734.34 -293.74 
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์= 0.03% (+VAT 7%) -30.84 -22.03 -8.81 
ค่ำธรรมเนียมรวมต่อวัน -1,058.92 -756.37 -302.55 
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  กองทุนรวม 
หน่วยลงทุนชนิด
สะสมมูลค่ำ 

หน่วยลงทุนชนิดรับ
ซือ้คนือัตโนมัต ิ

มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) 35,068,941.08 25,049,243.63 10,019,697.45 
จ ำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 3,500,000.0000 2,500,000.0000 1,000,000.0000 
มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำทต่อหน่วย) 10.0197 10.0197 10.0197 

 
วนัที่ 2 
1. มีรำยกำรเพิ่มหน่วยจำกกำรซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดรบัซือ้คืนอตัโนมตัิ จ ำนวน 3,000,000 บำท 
2. มีรำยกำรลดหน่วยจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ชนิดสะสมมลูค่ำ จ ำนวน 1,500,000 บำท 
3. มีรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดสะสมมลูค่ำ จ ำนวน 3,000,000 บำท  
4. มีรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ใหผู้ล้งทนุชนดิรบัซือ้คืนอตัโนมตัิ จ ำนวน 1,000,000 บำท  
5. มีสว่นเพ่ิมของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิเกิดขึน้ 250,000 บำท 

  
กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมูลค่ำ 

หน่วยลงทุนชนิด
รับซือ้คืนอัตโนมัต ิ

มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทนุของวันก่อนหน้ำ (บำท) 
(วนัที่ T) 

35,068,941.08 25,049,243.63 10,019,697.45 

รายการทีเ่กีย่วข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด       
1. ซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดรับซือ้คนือัตโนมัต ิ 3,000,000.00   3,000,000.00 
2. ขำยคนืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ำ -1,500,000.00 -1,500,000.00   
รวมรำยกำรทีเ่กีย่วข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บำท) 1,500,000.00 -1,500,000.00 3,000,000.00 
มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิภำยหลังรำยกำรทีเ่กี่ยวข้องกับ 
หน่วยลงทุนแตล่ะชนิด 

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

ส่วนเพิม่ของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ จ ำนวน 250,000 บำท 250,000.00 160,992.11 89,007.89 
มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิก่อนหกัค่ำใช้จ่ำยกองทุน 36,818,941.08 23,710,235.74 13,108,705.34 
วิธีคิดกำรปันส่วนมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ   
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ำ  = 36,818,941.08 x (23,549,243.63/36,568,941.08) 
หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัต ิ =  36,818,941.08 x (13,019,697.45/36,568,941.08) 

ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมต่อวนั (หำร 365 วัน) 
ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร (ต่อปี) โดยประมำณของแต่ละชนิดกองทุน 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร = 1.00% (+VAT 7%) -1,079.35 -695.07 -384.28 

ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์= 0.03% (+VAT 7%) -32.38 -20.85 -11.53 
ค่ำธรรมเนียมรวมต่อวัน -1,111.73 -715.92 -395.81 
มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) 36,817,829.35 23,709,519.82 13,108,309.53 
จ ำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
- หน่วยลงทนุเพิ่มขึน้จำกซือ้หน่วยลงทนุชนิดรบัซือ้คนือตัโนมตัิ 
จ ำนวน 3,000,000 บำท/10.0197 =  299,410.1620 หน่วย 
- หน่วยลงทนุลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูค่ำ
จ ำนวน 1,500,000 บำท/10.0197 = 149,705.0810 หน่วย 

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

มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำทต่อหน่วย) 10.0879 10.0879 10.0879 
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วนัที่ 3 
1. มีรำยกำรเพิ่มหน่วยจำกกำรซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดสะสมมลูค่ำ จ ำนวน 3,000,000 บำท 
2. มีรำยกำรลดหน่วยจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ใหผู้ล้งทนุชนดิรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ จ ำนวน 1,000,000 บำท 
3. มีสว่นเพ่ิมของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิเกิดขึน้ 900,000 บำท 

  
กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมูลค่ำ 

หน่วยลงทุนชนิด
รับซือ้คืนอัตโนมัต ิ

มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทนุของวันก่อนหน้ำ (บำท)  
(วันที ่T+1) 

36,817,829.35 23,709,519.82 13,108,309.53 

รายการทีเ่กีย่วข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด    

1. ซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดสะสมมูลค่ำ จ ำนวน 3,000,000 บำท 3,000,000.00 3,000,000.00  
2. ขำยคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิจ ำนวน 1,000,000 บำท   -1,000,000.00 
รวมรำยกำรทีเ่กีย่วข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บำท) 2,000,000.00   

มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิภำยหลังรำยกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด 

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

ส่วนเพิม่ของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ จ ำนวน 900,000 บำท 900,000.00 619,266.15 280,733.85 
มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิภำยหลังรำยกำรทีเ่กี่ยวข้องกับ 
หน่วยลงทุนแตล่ะชนิด และส่วนเพิม่ฯ 

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

วิธีคิดกำรปันส่วนมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ  
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ำ  =  39,717,829.35 x (26,709,519.82/38,817,829.35) 
หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัต ิ =  39,717,829.35 x (12,389,043.38/38,817,829.35) 

ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมต่อวนั (หำร 365 วัน) 
ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร (ต่อปี) โดยประมำณของแต่ละชนิดกองทุน 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร  = 1.00% (+VAT 7%) -1,164.33 -801.15 -363.18 
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน=์ 0.03% (+VAT 7%) -34.93 -24.03 -10.90 
ค่ำธรรมเนียมรวมต่อวัน -1,199.26 -825.18 -374.08 
มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) 39,716,630.09 27,327,960.79 12,388,669.30 
จ ำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
-หน่วยลงทนุเพิ่มขึน้จำกซือ้หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่ำ จ ำนวน 
3,000,000 บำท/10.0879 = 297,385.9773 หน่วย 
- หน่วยลงทนุลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิจ ำนวน 
1,000,000 บำท/10.0879 = 99,128.6591 หน่วย 

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

มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำทต่อหน่วย) 10.3215 10.3215 10.3215 
 

• ลักษณะทีส่ ำคญัของกองทุนรวม 
กองทุนนีเ้ป็นกองทุนส ำหรบัผูล้งทุนทั่วไป โดยเป็นกองทุนรวมผสมที่มีนโยบำยกำรกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรทุน และ/หรือตรำสำรหนี ้
และ/หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ และ/หรือตรำสำรทำงกำรเงิน และ/หรือเงินฝำก และ/หรือหน่วยลงทนุของกองทนุ เช่น หน่วย CIS 
หน่วยลงทุนกองทนุรวมอสงัหำริมทรพัย/์REITs หน่วยลงทนุกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน หน่วยลงทนุกองทุนสินคำ้โภคภณัฑ ์
และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) รวมถึงอำจลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝงที่อำ้งอิงกับ
ดชันีสินคำ้โภคภณัฑ ์และ/หรือทรพัยส์ินอื่นใดที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกนัโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนดใหก้องทนุลงทุนได ้โดยกองทนุจะพิจำรณำปรบัสดัส่วนกำรลงทนุได้
ตัง้แตร่อ้ยละ 0 ถึง 100 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
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หน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศทีมี่สัดส่วนทีเ่กินกว่ำ 20% ของ NAV  
- กองทนุ Global Multi Asset Income Fund Y-MINC(G)-USD 
กองทนุมุ่งสรำ้งผลตอบแทนและกำรเติบโตของเงินลงทนุในระยะกลำงถึงระยะยำว มีกำรลงทนุในตลำดทั่วโลกโดยมีควำมเสี่ยง
ดำ้นตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือในระดบัที่น่ำลงทุน ตรำสำรหนีท้ี่ใหผ้ลตอบแทนสงู และตรำสำรหนีใ้นตลำดเกิดใหม่ 
ตลอดจนหุน้ของบรษัิทต่ำงๆ 
ในบำงขณะที่ กองทนุสำมำรถลงทุนในพนัธบตัรรฐับำลทั่วโลกไดม้ำกถึงรอ้ยละ 50 และนอกจำกนีก้องทนุยงัสำมำรถลงทุนใน 
infrastructure securities และ REITS ไดม้ำกสดุถึงรอ้ยละ 30 

สดัส่วนกำรลงทนุของกองทนุ Global Multi Asset Income Fund Y-MINC(G)-USD 

 
 

ผลกำรด ำเนินงำนยอ้นหลงัของกองทนุ Global Multi Asset Income Fund Y-MINC(G)-USD 
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- แหลง่ที่มำของขอ้มลู: Monthly Factsheet ของ Global Multi Asset Income Fund Y-MINC(G)-USD ณ วนัที่ 31 พฤษภำคม 2565 
- สำมำรถดขูอ้มลูผลกำรด ำเนินงำนยอ้นของกองทนุหลกัหลงัไดท้ี่ https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1622746433/tab-overview 
- ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
 

• ผลตอบแทนทีผู้่ลงทุนจะได้รับจำกเงนิลงทุน 
ผูล้งทนุมีโอกำสไดร้บัผลตอบแทนในรูปของก ำไรจำกมลูค่ำหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้เมื่อผูล้งทนุขำยคืนหนว่ยลงทนุ 

 

• จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรล่ำสุด 
3,000 ลำ้นบำท บรษัิทจดักำรสงวนสิทธิที่จะเพิ่มทนุไดต้ำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 

• รอบระยะเวลำบัญชี 
วนัที่ 31 พฤษภำคม ของทกุปี 
 

• ปัจจัยทีมี่ผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 
- กำรปรบัตวัของรำคำหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่หน่วยลงทนุต่ำงประเทศที่กองทนุไปลงทนุนัน้มีกำรเพิ่มขึน้หรือลดลงก็จะสง่ผล
ใหร้ำคำหน่วยลงทนุของกองทนุปรบัตวัเพิ่มขึน้หรือลดลงเช่นกนั 

- กำรปรบันโยบำยอตัรำดอกเบีย้ของประเทศที่กองทนุไปลงทนุ 
- ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผูอ้อกตรำสำร 
- ควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคล่องของตรำสำร 

 

• กำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 
บรษัิทจดักำรจะเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค  ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไว้
แลว้ไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีที่เขำ้เหตุดังต่อไปนี ้โดยไดร้บั
ควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
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(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มีเหตุที่ท  ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงักล่ำวอยู่
นอกเหนือกำรควบคมุของบรษัิทจดักำรกองทนุรวม 
(2) มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลำที่บรษัิทจดักำรยงัไม่ไดช้  ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุ บริษัทจดักำรพบว่ำรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่ำวไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำน
กำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แตห่นึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคิดเป็นอตัรำตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง 
(3) ผูถื้อหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมพบว่ำ รำคำรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้งและผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดย
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัรำ
ตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง 

กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุตำมขอ้ (1) (2) หรือ (3) บรษัิทจดักำรจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
(1) เลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนไดไ้ม่เกินสิบวนัท ำกำรนับแต่วนัที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บั
กำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน 
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค  ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทรำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรำยอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบเรื่องดงักลำ่วดว้ยวิธีกำรใดๆ โดยพลนั 
(3) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน พรอ้มทั้งจัดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลักฐำนกำรไดร้บัควำม
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนต์ำมขอ้ (1) หรือกำรรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชนต์ำมขอ้ (2) ต่อส ำนกังำนโดยพลนั ทัง้นี ้
บรษัิทจดักำรกองทนุรวมจะมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ ำเนินกำรแทนก็ได ้
(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน หำกมีผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลำดงักล่ำว ใหบ้ริษัทจดักำร
กองทนุรวมรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช ำระคำ่ขำยคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตำมล ำดบัวนัที่สง่ค ำสั่งขำยคืนก่อนหลงั 

 

• กำรไม่ขำยหรอืไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังทีรั่บไว้แล้ว 
กำรไม่ขำยไม่รบัซือ้คืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมสั่ง บรษัิทจดักำรกองทนุรวมจะปฏิบตัิตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรจดักำรกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป 
กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย และกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถำบนั และ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ 
ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุ
ประเภทสถำบนั และกองทนุสว่นบคุคล 

บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรบัค ำสั่งซือ้และ/หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้เป็นกำรชั่วครำวหรอืถำวรก็ได ้ตำมที่บรษัิทจดักำร
เห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ 3 วนัท ำกำร ก่อนกำรใชส้ิทธิหยดุรบัค ำสั่งซือ้และ/หรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้เป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร โดยประกำศผ่ำนเว็บไซตข์องบรษัิทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) และจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันับแต่วนัที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
กำรใหบ้รกิำร  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิปฏิเสธค ำสั่งซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ของผูล้งทนุ หำกกำรสั่งซือ้ดงักล่ำวขดักบัหลกัเกณฑ์
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อกำรบริหำรจดักำรกองทนุ หรือ ท ำใหเ้กิดควำมเสี่ยงทำงกฎหมำยหรือ
ต่อช่ือเสียงของบรษัิทจดักำรหรือกองทนุ โดยบริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั 

กำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ขำยหน่วยลงทนุ 
เป็นไปตำมประกำศ 
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• กองทุนรวมก ำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) ทีมิ่ได้มีวัตถุประสงคเ์พือ่ลดควำมเส่ียงหรือ
ตรำสำรทีมี่สัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)  
กองทุนรวมจะลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ที่มิไดม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อลดควำมเสี่ยง โดยจ ำกัด net exposure ที่เกิดจำกกำร
ลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ และอำจลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำ
ซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝงในอตัรำสว่นไม่เกินกว่ำที่ประกำศก ำหนด โดยรำยละเอียดกำรค ำนวณมลูค่ำกำรลงทนุหรอืมีไวซ้ึ่งสญัญำซือ้
ขำยล่วงหน้ำเพื่อกำรค ำนวณอัตรำส่วนกำรลงทุนดังกล่ำว จะพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด 
 

• ผลกระทบทำงลบทีม่ำกทีสุ่ดจำกกำรลงทนุในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำทีมิ่ได้มีวัตถุประสงคเ์พือ่ลดควำมเส่ียงหรอืตรำสำร
ทีมี่สัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ต่อเงนิทุนของกองทุนรวม 
หำกรำคำหลกัทรพัยอ์ำ้งอิงมีควำมผนัผวนมำก หรอืทิศทำงกำรลงทนุไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณจ์นอำจท ำใหก้องทนุขำดทนุจำก
กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้หรือตรำสำรที่มีลกัษณะของสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง อย่ำงไรก็ตำม กำรขำดทนุดงักล่ำว
จะไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรจะศกึษำวิเครำะหปั์จจยัที่เก่ียวขอ้งที่มีผลกระทบต่อ
รำคำและมีกำรปรบัเปลี่ยนสถำนะกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ใหท้นัเหตกุำรณโ์ดยกำรค ำนวณอตัรำส่วนในกำรลงทนุที่
เหมำะสมกบัภำวกำรณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภำพในกำรลงทนุอยู่ตลอดเวลำ 

 

• ช่องทำงทีผู้่ถอืหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกบั NAV มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ท่ำนสำมำรถติดตำมมลูค่ำหน่วยลงทนุของท่ำนจำกเว็บไซต ์www.assetfund.co.th  

 

• ช่องทำงทีผู้่ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับกองทนุรวมนี ้
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั 
ชัน้ 17 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร ์เลขที่ 175 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ  เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120   
หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั แตง่ตัง้ 
 

เครื่องมือบรหิำรควำมเส่ียงสภำพคล่องของกองทุนรวม 

 
กองทุนมีเครือ่งมือบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของกองทนุรวม ดังนี ้

1. ค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นต้นทุนในกำรซือ้ขำยทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies - ADLs)  
อตัรำสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ : 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 
(1) บรษัิทจดักำรจะก ำหนดอตัรำ ADLs สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
(2) บริษัทจดักำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

โดยจะอยูภ่ำยใตก้ฎระเบยีบ และ/หรอืประกำศ และ/หรอืแนวทำงปฏิบตัิของส ำนกังำน ก.ล.ต. และ/หรอืสมำคมบรษัิทจดักำรลงทนุ 
และ/หรอืหน่วยงำนที่มีอ  ำนำจอื่น ทัง้นี ้กำรก ำหนด ADLs Factor จะค ำนึงถึงปัจจยัต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยจำก
กำรซือ้หรือขำยทรพัยส์ินของกองทุนรวม (transaction costs) ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน ควำมผันผวนใน
ตลำดซือ้ขำยทรพัยส์ิน สภำพคล่องของตลำดทรพัยส์ินที่ลดลงจำกภำวะปกติ ตน้ทนุและค่ำใช่จ่ำยในกำรรกัษำสดัส่วนกำรลงทนุ 
ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคลอ่งรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่ (ถำ้มี) หรอืปัจจยัอื่นๆ ที่นอกเหนือ
กำรควบคมุและคำดกำรณข์องบรษัิทจดักำร โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และ
หรือสมมติฐำนและหรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เก่ียวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่ อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและ
เง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ  
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(3) กำรก ำหนด ADLs Threshold มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บรษัิทจดักำรก ำหนด โดยบรษัิทจดักำร
จะค ำนงึถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัสภำพคลอ่งของกองทนุ ไดแ้ก่ พอรต์กำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ สภำวะตลำดของทรพัยส์ินที่ลงทนุ 
สภำพคล่องของทรพัยส์ินที่กองทนุถือครอง หรือปัจจยัอื่นๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตหรือนอกเหนือกำรควบคมุของบริษัทจดักำรที่มี
ผลกระทบต่อสภำพคล่องของทรพัยส์ินที่กองทนุลงทนุ โดยบรษัิทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริง
ที่มีอยู่ และ/หรอืสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำ
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ 

(4) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษัิทจดักำรจะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แต่สำมำรถใชร้ว่มกบัเครือ่งมอืในกำรบรหิำรควำมเสี่ยง
สภำพคลอ่งอื่นได ้

ขอ้สงวนสิทธิ 
(1) บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำและหรอืตดัสินใจเรื่องตำ่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง

กบักำรใชเ้ครื่องมอื ADLs ในวนัท ำกำรนัน้  
(2) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำค่ำซือ้หน่วยลงทุนที่ช  ำระเงินดว้ยเช็ค รวมเขำ้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวันท ำกำรที่มีกำรใช้

เครื่องมือ ADLs และบรษัิทจดักำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วไปใชใ้นกำรพิจำรณำและหรือตดัสินใจเรื่องต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
กำรใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่ไดด้  ำเนินกำรหรือ
ตดัสินใจไปแลว้ที่เก่ียวขอ้งกบักำรใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ แมห้ำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมด
หรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุที่ช  ำระดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ได้
รบักำรจดัสรรหน่วยลงทนุ  

(3) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จำกผูท้ี่ท  ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเขำ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทจดักำร
ก ำหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำก ำหนดอตัรำกำรเรยีกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกนัได ้และขอสงวนสิทธิที่
จะมีขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมในกำรเรยีกเก็บเฉพำะรำยที่ท  ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ หรอืขำยคืนหน่วยลงทนุ
และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมำณมำกตำมแนวทำงที่บรษัิทจดักำรจะก ำหนดได ้

(4) บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรอืลดอตัรำ ADLs ที่เรยีกเก็บ ซึง่จะปรบัเพิ่มไม่เกินอตัรำสงูสดุที่ระบไุวใ้นโครงกำร โดย
บรษัิทจดักำรจะเปิดเผยทำงเว็บไซดข์องบรษัิทจดักำรและ/หรอืในหนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมและ/หรอืผ่ำนทำงชอ่งทำงอื่น
ที่บรษัิทจดักำรก ำหนด  

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 
(1) กำรเรียกเกบ็ ADLs ที่แตกต่ำงกนัในแตล่ะวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้
(2) บรษัิทจดักำร อำจพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นกำรใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดที่สดัส่วนของมลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุ

สทุธิของกองทนุ เทียบกบัมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีคำ่เกินกวำ่ ADLs Threshold ที่บรษัิทจดักำรก ำหนด โดยที่มลูค่ำ
ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค ำนวณจำกมลูคำ่กำรซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ 
(switch in) หกัดว้ยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out)  
ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บรษัิทจดักำรก ำหนด 

(3) บริษัทจัดกำรก ำหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มูล “มูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนเขำ้ นอ้ยกว่ำมูลค่ำกำรขำยคืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก” ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บรษัิทจดักำรก ำหนด 

(4) ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ำกลบัเขำ้กองทนุ อย่ำงไรก็ตำมกำรใชเ้ครื่องมือนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อ
บรรเทำผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึน้กับผูถื้อหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อสรำ้ง
ผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ย่ำงใด 
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2. เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ : 10.00 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบรษัิทจดักำรจะใชเ้พดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทนุไม่เกิน : 7 วนัท ำกำร ในทกุรอบเวลำ : 30 วนั 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 
(1) บริษัทจดักำรจะก ำหนด Redemption Gate ขัน้ต ่ำ ไม่ต  ่ำกวำ่รอ้ยละ 10 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ตำมรำยละเอียด

วิธีกำรค ำนวณที่บรษัิทจดักำรก ำหนด 
(2) บรษัิทจดักำรจะก ำหนด Gate Period สงูสดุไม่เกิน 7 วนัท ำกำร ในทกุรอบเวลำ 30 วนั ตำมรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณที่บรษัิท

จดักำรก ำหนด 
(3) ในกรณีที่บรษัิทจดักำรก ำหนดเง่ือนไขเพื่อบง่ชีส้ถำนกำรณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ในกรณีดงักลำ่ว Redemption Gate จะ

ใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดที่ สดัส่วนของมลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบั มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของ
กองทนุ มีค่ำเกินกว่ำ Gate Threshold ที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยที่ มลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค ำนวณจำก 
มูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ (switch in) หักดว้ยมูลค่ำกำรขำยคืน
หน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

(4) บริษัทจดักำรจะพิจำรณำก ำหนดวิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำม Redemption Gate โดยกำรเฉลี่ยตำมสดัส่วน (pro-rata basis) 
ของค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช ้Redemption Gate  

(5) บรษัิทจดักำรอำจพิจำรณำก ำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้แตกต่ำงกนัได ้แต่ Redemption Gate 
จะไม่ต ่ำกว่ำ Redemption Gate ขัน้ต ่ำ และ Gate Period จะไม่มำกกวำ่ระดบัเพดำนที่ระบไุวใ้นโครงกำร 

(6) ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจดักำรจะน ำไปท ำรำยกำรในวนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
ถดัไป รวมกบัค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตำมสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีกำรจดัล ำดบัก่อน-หลงั
ของค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถยกเลิกค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก
ส่วนที่เหลือได ้โดยจะตอ้งแจง้ควำมประสงคย์กเลิกค ำสั่งส่วนที่เหลือทัง้หมดเท่ำนัน้ ภำยในวนัและเวลำของกำรส่งค ำสั่งขำยคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุ 

(7) บรษัิทจดักำรจะท ำกำรรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตำมรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ 
วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เวน้แตก่รณีที่กองทนุมีสภำพคลอ่งเพียงพอ บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกวำ่ Redemption Gate ที่ประกำศใช ้

(8) บรษัิทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทรำบเมื่อมกีำรใช ้Redemption Gate โดยไม่ชกัชำ้  
(9) ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี ้บรษัิทจดักำรอำจใชร้ว่มกบัเครือ่งมอืในกำรบรหิำรควำมเสี่ยงสภำพคลอ่งอื่นได ้
ขอ้สงวนสิทธิ 
(1) บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรำ Redemption Gate ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยจะปรบัลดไม่ต ่ำกว่ำ 

Redemption Gate ขัน้ต ่ำที่ระบุในโครงกำร และ/หรือปรบัเพิ่มหรือลด Gate Period ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยจะ
ปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินกวำ่ที่ระบไุวใ้นโครงกำร ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บรษัิทจดักำรก ำหนด 

(2) บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกวำ่ Redemption Gate ที่ประกำศใช ้ 
(3) บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหวำ่งกำรท ำ Redemption Gate ไดแ้ก่ กำรยกเลิก Redemption Gate 

ก่อนระยะเวลำที่ก ำหนด กำรใชเ้ครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถำ้มี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืน
หน่วยลงทนุในส่วนที่เหลือได ้บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำยกเลิกค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่คำ้งอยู่ในรำยกำร และแจง้  
ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกค ำสั่งโดยไม่ชกัชำ้  

(4) บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำและหรือตดัสินใจเรื่องต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำร
ใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate ในวนัท ำกำรนัน้ 
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กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 
(1) Redemption Gate ที่แตกต่ำงกนัในแตล่ะวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้  
(2) บรษัิทจดักำรอำจพิจำรณำใช ้Redemption Gate เฉพำะกรณีที่เกิดสถำนกำรณไ์ม่ปกติ หรือประเมินวำ่สถำนกำรณอ์ำจจะไม่ปกติ 

โดยบริษัทจัดกำรอำจก ำหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ได ้โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำ
เป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บรษัิทจดักำรก ำหนด โดยพิจำรณำปัจจยัต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ มีควำมผนัผวนในตลำดซือ้ขำย
ทรพัยส์ิน สภำพคลอ่งของตลำดทรพัยส์ินลดลงจำกภำวะปกติ สภำพคลอ่งของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินว่ำสภำพคล่อง
ของกองทนุรวมจะไม่สอดคลอ้งกบัปริมำณกำรไถ่ถอนของกองทนุรวม เกิดกำรไถ่ถอนผิดปกติ เกิดกำรไถ่ถอนมำกกว่ำ Redemption 
Gate ที่ก ำหนดไว ้หรือสภำพคล่องของตลำดทรพัยส์ินลดลงจำกภำวะปกติ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือกำรควบคุมและ
คำดกำรณข์องบรษัิทจดักำร ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรอืสมมติฐำน
และหรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเง่ือนไข ณ 
ขณะนัน้ๆ 

3. กำรไม่ขำยหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังที่รับไว้หรือจะหยุดรับค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 
โดยบรษัิทจดักำรจะใชเ้พดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทนุไม่เกิน : 1 วนัท ำกำร 
เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผนัเวลำดงักลำ่วจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยบรษัิทจดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสจุรติและ
สมเหตสุมผลว่ำ จ ำเป็นตอ้งระงบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์กรณีเกิดเหตตุำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะไม่ขำยหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรอืค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ซึ่งไม่เกินกว่ำกรณีที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยก์ ำหนด 
1. เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นกำรหยุดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย 
เน่ืองจำกปรำกฏขอ้เท็จจรงิดงันี ้
(ก) บรษัิทจดักำรกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผูล้งทนุรำยนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้

(1) กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไม่ว่ำ
จะเป็นกฎหมำยไทย หรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ 
(2) กำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย 
(3) กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัิตำมค ำสั่งเก่ียวกบักำรยดึหรอือำยดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูม้ีอ  ำนำจตำมกฎหมำย 

(ข) บรษัิทจดักำรกองทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลกูคำ้ และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 
2. อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยอื่นเข้ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรของตนอัน
เน่ืองมำจำก กำรที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ว่ำดว้ยกำรด ำรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุน
สว่นบคุคล กำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละกำรคำ้หลกัทรพัย ์และกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็น
ผูจ้ดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ ซึง่ใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 3 วนัท ำกำร 
3.อยู่ในระหวำ่งด ำเนินกำรเพื่อเลกิกองทนุรวม ในกรณีที่ปรำกฏขอ้เทจ็จรงิซึง่บรษัิทจดักำรกองทนุรวมพจิำรณำแลว้มีควำมเช่ือโดย
สจุรติและสมเหตสุมผลวำ่จะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้และกำรเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชนต์่อผู้
ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 

(ก) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด 
(ข) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร ซือ้ขำยหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 
2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกองทนุรวมที่มีก ำหนดระยะเวลำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
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เป็นช่วง (interval fund) กำรพิจำรณำระยะเวลำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ใหพ้ิจำรณำจำกเฉพำะในช่วงระยะเวลำเดียวกัน ซึ่ง
กองทนุรวมเปิดใหร้บัซือ้คืนหน่วยลงทนุเท่ำนัน้ 

ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรกองทนุรวมจะไม่ด  ำเนินกำรตำมขอ้ 3 วรรคหนึ่ง หำกบรษัิทจดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสจุริต
และสมเหตสุมผลว่ำกำรเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่เน่ืองจำกกองทนุรวมยงัคงมีทรพัยส์ินคงเหลือ 
ที่มีคณุภำพและมีสภำพคลอ่งอย่ำงเพียงพอ และผูถื้อหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้ 
 
ส ำหรบักำรด ำเนินกำรในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัชำระหนี ้หรือตรำสำรที่ลงทนุประสบปัญหำขำด
สภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดกำรจะปฏิบัติตำมประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ที่ สน.9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรจดักำรกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุ
ทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย และกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถำบนั 
 

สิทธิและข้อจ ำกดัของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 

• เงือ่นไขทีผู้่ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ำจถูกจ ำกัดสิทธิ ในกรณีทีผู้่ถอืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกินกว่ำอัตรำ
ทีป่ระกำศก ำหนด 
ผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดกำร
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักล่ำว เวน้แต่เป็นกรณี กองทุนรวมที่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักลำ่วมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรำยเดียวจะนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักลำ่วไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่ถืออยู่ ทัง้นี ้สำมำรถ
ตรวจสอบขอ้มลูสดัส่วนกำรถือหน่วยลงทนุไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษัิทจดักำร www.assetfund.co.th  
 

• วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน 
วิธีกำรขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ก) ผูโ้อนและผูร้บัโอนจะตอ้งมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที่ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหรือส ำนักงำนนำยทะเบียน
หน่วยลงทุน ในกรณีที่ผูร้บัโอนไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้ริกำรกองทุนกับบริษัทจัดกำร ผูร้บัโอนจะตอ้งกรอกรำยละเอียดในใบค ำขอเปิด
บญัชีกองทนุและยื่นต่อผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุพรอ้มค ำขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ข) ผูโ้อนจะตอ้งเสียคำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุในอตัรำ 50 บำท ตอ่กำรโอน 1 ครัง้ ณ วนัที่ยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ค) หลงัจำกที่ไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผูโ้อนแลว้ ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ
จะสง่มอบใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ำกบัภำษีพรอ้มหลกัฐำนกำรรบัค ำขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 
(ง) กำรโอนหน่วยลงทนุ ดงักล่ำวขำ้งตน้ นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกขอ้มลูกำรโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยืนยนักำรโอน
หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนหน่วยลงทนุภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนหรอืนำยทะเบียนหน่วยลงทนุได้
รบัค ำขอโอนหน่วยลงทนุ 
(จ) กำรโอนหน่วยลงทุนและค่ำธรรมเนียมกำรโอนอำจด ำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชนแ์ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
เป็นหลกั ตำมที่บรษัิทจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี ้ภำยใตเ้ง่ือนไขที่ระบใุนขอ้ “กำรเปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย” 

ทัง้นี ้สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทกึขอ้มลูในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขำยหน่วย
ลงทนุของกองทนุกบัหรอืเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิำ พลเมืองสหรฐัอเมริกำ รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทำงของประเทศ
สหรฐัอเมริกำหรือผูท้ี่มีถ่ินฐำนอยู่ในสหรฐัอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรฐัอเมริกำ รวมถึงกองทรพัยส์ินของ
บุคคลดงักล่ำวและบริษัท หรือหำ้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ บริษัทจดักำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
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ปฏิเสธหรือระงับกำรสั่งซือ้ กำรจัดสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มส ำหรบัผูล้งทุนที่เป็นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดงัที่กลำ่วมำขำ้งตน้  

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่รบัลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำตัง้แต่วนัประกำศวนัรบัซือ้คืนอตัโนมตัิจนกว่ำจะ
ด ำเนินกำรจดัสรรหน่วยลงทนุรำยกำรรบัซือ้คืนอตัโนมตัิในรอบนัน้ๆ เสรจ็สิน้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่ดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร 

เพื่อประโยชนส์งูสดุของกำรบริหำรจดักำรกองทนุกำรบัลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุของกองทนุใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดักำร
แตเ่พียงผูเ้ดียว โดยบรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบั/ปฏิเสธลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุของกองทนุใหแ้ก่บคุคลใดก็ได ้

ผูถื้อหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้ และไม่มี
สิทธิน ำหน่วยลงทนุไปจ ำน ำเป็นหลกัประกนั 
 

• กองทุนรวมนีมี้กำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
บรษัิทจดักำรโดยนำยทะเบียนจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุหรือผูล้งทนุทกุครัง้ที่มีกำรขำยหรอืรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุใหผู้ล้งทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรโดยนำยทะเบียนจะด ำเนินกำรจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วย
ลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 

• ช่องทำงและวิธีกำรทีผู้่ถอืหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียง
ของ บลจ. ในหลักทรัพยข์องบริษัทใดๆ ทีก่องทุนรวมลงทุน 

ผูล้งทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใชส้ิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใชส้ิทธิออกเสียงได ้โดยวิธีกำรที่บริษัทจัดกำรได้
เปิดเผยไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำร หรอืผ่ำนเครอืข่ำยอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร www.assetfund.co.th หรือผูส้นบัสนนุ
กำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
 

• ช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนของผู้ลงทุน  
- ติดต่อบรษัิทจดักำรที่ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั โทรศพัท ์02-672-1111 
- ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  Help Center 1207 โทรศพัท ์02-263-6000  
- ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-470-3200-1 โทรสำร 02-470-1996-7 
 

• นโยบำยกำรระงับข้อพพิำท โดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวของกองทุนรวม 
บริษัทจัดกำรมีนโยบำยกำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีที่บริษัทจัดกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้ง อนัมีผลใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุ ผูถื้อหน่วยของกองทนุสำมำรถน ำ
ขอ้พิพำทเขำ้สูก่ำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้
 

• กำรระบุภูมิล ำเนำในประเทศไทยเพือ่กำรวำงทรัพยส์ ำหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรำยทีไ่ม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
กำรระบภุมูิล  ำเนำในประเทศไทยเพื่อกำรวำงทรพัยส์  ำหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรำยที่ไม่มีภมูิล  ำเนำในประเทศไทย (ถำ้มี) ในกรณี
ที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล  ำเนำในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่ำงอื่น บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะอำ้งอิงที่อยู่ของบริษัท
จดักำรกองทนุรวมเป็นภมูิล  ำเนำเพ่ือกำรวำงทรพัยใ์นกรณีที่ตอ้งมีกำรวำงทรพัย ์
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ข้อมูลเกี่ยวกบับคุคลทีเ่กี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

 

• ข้อมูลเกี่ยวกบับริษัทจัดกำร  
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั 
ชัน้ 17 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร ์เลขที่ 175 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ  เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120   

 

• รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัท  
1. นำยนภดล รมยะรูป ประธำนคณะกรรมกำร 
2. นำยพิทเยนท ์ อศัวนิก กรรมกำร 
3. นำยโสภณ บณุยรตัพนัธุ ์ กรรมกำร 
4. ดร. พชัร  สรุะจรสั กรรมกำร 
5. นำยคมสนั ผลำนสุนธิ กรรมกำร 
6. นำยณฐัพล จนัทรส์ิวำนนท ์ กรรมกำร 
 

• รำยช่ือผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)  
1. ดร. พชัร  สรุะจรสั ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
2. นำยคมสนั ผลำนสุนธิ กรรมกำร 
3. นำยณฐัพล  จนัทรส์ิวำนนท ์ กรรมกำร 
 

• จ ำนวนกองทุนรวมทัง้หมดภำยใต้กำรบรหิำรจัดกำรของบริษัท 
ณ วนัที่ 31 พฤษภำคม 2565 มีจ ำนวนกองทนุรวมทัง้หมด 53 กองทนุ 
มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมเท่ำกบั 52,528,517,478.52 บำท 
 

• รำยช่ือคณะกรรมกำรกำรลงทนุ  
1. นำยณฐัพล  จนัทรส์ิวำนนท ์
2. นำยไมตรี โสตำงกรู 
3. นำยกมลยศ สขุมุสวุรรณ 
4. นำงสำวทิพยว์ดี อภิชยัสิร ิ
5. นำยกฤช โคมิน 
6. นำงสำวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 

 

• รำยช่ือผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิำรศึกษำ และประสบกำรณก์ำรท ำงำนทีเ่กี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทนุรวม 
รวมทัง้หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว 

ช่ือ-สกุล ประวัตกิำรศกึษำ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน หน้ำที ่
ควำมรับผิดชอบ 

นำยณฐัพล จนัทรส์ิวำนนท ์ - Master in Finance and 
Management, University 
of St Andrews 

- Bachelor in Political 
Science, Public 
Administration, 
Chulalongkorn University 

- 2019-Present: Executive Director /  
Chief Investment Officer 

- 2017-2019:  Foreign Investment Fund 
Manager, Asset plus Fund Management 

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

บรหิำรกองทนุ 
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ช่ือ-สกุล ประวัตกิำรศกึษำ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน หน้ำที ่
ควำมรับผิดชอบ 

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

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

- Bachelor of Engineering, 
Chulalongkorn University 

- Passed CFA Level II 

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

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

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

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

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

บรหิำรกองทนุ 

 

• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน ์
รำยช่ือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
1. บรษัิท หลกัทรพัยไ์อรำ่ จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-684-8888 
2. บรษัิทหลกัทรพัยน์ำยหนำ้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ำกดั โทรศพัท ์1240 กด 8 
3. บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั โทรศพัท ์02-508-1567 
4. บรษัิท หลกัทรพัยเ์อเซยี พลสั จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์0-2680-1234 
5. บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ำกดั โทรศพัท ์02-680-5000 
6. บรษัิท หลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์0-2231-3777  
7. บรษัิทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-659-3390 
8. บรษัิท หลกัทรพัยซ์ีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั โทรศพัท ์02-841-9000 
9. ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-626-7777 
10. บรษัิท หลกัทรพัยโ์นมรูะ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-638-5000 
11. บรษัิท หลกัทรพัยน์ำยหนำ้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุฟินโนมีนำ จ ำกดั โทรศพัท ์02-026-5100 
12. บรษัิท หลกัทรพัยฟิ์นนัซำ่ จ ำกดั โทรศพัท ์0-2660-5000 
13. บรษัิท หลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์0-2660-5429-30 
14. บรษัิท หลกัทรพัยโ์กลเบลก็ จ ำกดั โทรศพัท ์02-672-5920   
15. ธนำคำรออมสิน โทรศพัท ์0-2299-8000 
16. บรษัิท ฮั่วเซง่เฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ำกดั โทรศพัท ์02-225-0202 
17. บรษัิท หลกัทรพัยไ์อ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์0-2658-5800 
18. ธนำคำรกสิกรไทย โทรศพัท ์02-888-8811 
19. บรษัิท หลกัทรพัยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์0-2658-8888 
20. บรษัิท หลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-829-6999 
21. บรษัิทหลกัทรพัย ์เกียรตินำคินภทัร จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์0-2305-9000 
22. บรษัิท หลกัทรพัยก์สิกรไทยจ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-696-0000 
23. บรษัิท หลกัทรพัยก์รุงศร ีจ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์0-2659-7000  
24. บรษัิท หลกัทรพัยเ์คทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั โทรศพัท ์02-648-1111 
25. บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ำกดั โทรศพัท ์02-695-5000   
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26. บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-658-6300 
27. บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ เมอรช์ั่น พำรท์เนอร ์จ ำกดั โทรศพัท ์0-2660-6677 
28. บรษัิท หลกัทรพัยเ์มอรช์ั่น พำรท์เนอร ์จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์0-2660-6621 
29. บรษัิท หลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน ) โทรศพัท ์0-2635-1700 
30. บรษัิท หลกัทรพัยพ์ำย จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-205-7000 
31. บรษัิท หลกัทรพัย ์ไพน ์เวลท ์โซลชูั่น จ ำกดั โทรศพัท ์0-2659-8735 
32. บรษัิท แรบบิท ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-648-3600 
33. บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ เรนเนสซำนซ ์จ ำกดั โทรศพัท ์02-550-6220  
34. บรษัิท หลกัทรพัยอ์ำรเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-088 9999 
35. บรษัิท หลกัทรพัยน์ำยหนำ้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ำกดั โทรศพัท ์02-026-6222 
36. บรษัิท หลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ำกดั โทรศพัท ์02-022-1499  
37. บรษัิท หลกัทรพัยไ์ทยพำณิชย ์จ ำกดั โทรศพัท ์02-949-1000 
38. บรษัิท หลกัทรพัยธ์นชำต จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์0-2217-8888 
39. บรษัิท หลกัทรพัยท์รีนีตี ้จ  ำกดั โทรศพัท ์0-2343-9500 
40. บรษัิท หลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์0-2659-8000 
41. บรษัิท หลกัทรพัยน์ำยหนำ้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ เวลท ์รพีบับลิค จ ำกดั โทรศพัท ์02-266 6697 
42. บรษัิท หลกัทรพัย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั โทรศพัท ์02-009-8888 

หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั แตง่ตัง้ 

นำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ 
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั โทรศพัท ์02-672-1111 

ผูด้แูลผลประโยชน ์
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-470-3200 
นอกจำกหนำ้ที่ตำมสญัญำแตง่ตัง้แลว้ ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และผูด้แูล
ผลประโยชน ์ยงัมหีนำ้ที่ตำมกฎหมำยในกำรรกัษำประโยชนผ์ูล้งทนุดว้ย 
 

• รำยช่ือผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม 
นำย ประวิทย ์วิวรรณธนำนตุร ์
นำย เทอดทอง เทพมงักร 
นำงสำว ชมภนูชุ แซแ่ต ้
นำย อดุม ธนรูตันพ์งศ ์
นำงสำว ชตุิมำ วงษศ์รำพนัธช์ยั 
นำงสำว รฐำภทัร ลิม้สกลุ 
ที่อยู่ : บรษัิท พีวี ออดิท จ ำกดั 100/19 ชัน้ 14 อำคำรวอ่งวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020 
บรษัิทจดักำรอำจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผูส้อบบญัชีในภำยหลงั โดยผูส้อบบญัชีดงักลำ่วตอ้งเป็นบคุคลที่ไดร้บัควำมเห็นชอบ
ตำมประกำศวำ่ดว้ยกำรใหค้วำมเห็นชอบผูส้อบบญัชี  
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินประจ ำรอบระยะเวลำบญัชีของกองทนุตำมมำตรฐำน
กำรสอบบญัชีที่รบัรองทั่วไป 
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ข้อมูลอื่นๆ 

 

• รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผูล้งทนุสั่งซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกและครัง้ถดัไปไม่นอ้ยกวำ่ 1,000 บำท รวมคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) โดยน ำจ ำนวน
เงินที่ไดร้บัช ำระหำรดว้ยรำคำขำยหน่วยลงทนุ 

เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี 
1. กรณีบคุคลธรรมดำ 
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรอืส ำเนำบตัรประจ ำตวัพนกังำนรฐัวิสำหกิจ หรอืส ำเนำ
หนงัสือเดินทำงซึง่ลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง 
2. กรณีนิติบคุคล 
(1) ส ำเนำหนงัสือรบัรองกระทรวงพำณิชย ์
(2) ส ำเนำหนงัสือบริคณหส์นธิและขอ้บงัคบั 
(3) ตวัอย่ำงลำยมือชื่อผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขกำรลงนำม 
(4) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล 
ทัง้นี ้เอกสำรต่ำงๆ ตอ้งลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ผูส้ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งรบัทรำบและยินยอมที่จะปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดในใบค ำขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุและใบ
ค ำขอเปลี่ยนแปลงขอ้มลู รวมทัง้เง่ือนไขอื่นๆ ที่บรษัิทจดักำรหรือนำยทะเบียนจะก ำหนดต่อไป 
 

• กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก (หลัง IPO) 
บรษัิทจดักำรจะเสนอขำยหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำย ตัง้แต่เวลำเปิดท ำกำร ถึงเวลำ 15.30 น. 
โดยผูส้ั่งซือ้สำมำรถท ำกำรซือ้หน่วยลงทนุไดท้ี่บรษัิทจดักำรและ/หรอืผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืน (ถำ้มี) หรอืช่องทำงอื่นใด
ตำมที่บรษัิทจดักำรก ำหนด ทัง้นี ้สำมำรถดขูอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซต ์https://www.assetfund.co.th 

กำรช ำระเงินค่ำจองซือ้อำจช ำระดว้ยดว้ยเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ำย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. แอสเซท พลสั จ ำกดั” ซึ่งเป็น
บญัชีกระแสรำยวนั ซึง่เปิดไวก้บัธนำคำรดงัต่อไปนี ้ 
1. ธนำคำรกสิกรไทย สำขำรำษฎรบ์รูณะ   
2. ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ สำขำพระรำมที่ 3  
3. ธนำคำรกรุงเทพ สำขำสำทร  
4. ธนำคำรไทยพำณิชย ์สำขำถนนวิทย ุ
5. ธนำคำรกรุงไทย สำขำเอ็มไพรท์ำวเวอร ์
6. ธนำคำรทหำรไทยธนชำต สำขำอำคำรสำทรซิตี ้ 
7. ธนำคำรยโูอบี สำขำสำทร 2 
บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบญัชีดงักล่ำว โดยจะประกำศผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนุน
กำรขำยหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) 

ส ำหรบักำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบรกิำร กำรซือ้หน่วยลงทนุแบบลว่งหนำ้ (Saving Plan)  
บริษัทจดักำรอำจรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบสม ่ำเสมอดว้ยวิธีกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งผูถื้อ
หน่วยลงทนุสำมรถติดต่อขอใชบ้ริกำรไดท้ี่บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) โดยกรอกแบบฟอรม์ 
“หนังสือยินยอมใหห้ักบัญชีเงินฝำกเพื่อซือ้หน่วยลงทุน และใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนล่วงหนำ้” โดยบริษัทจัดกำรจะท ำกำรส่ง
ขอ้มลูกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกเพื่อเป็นกำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุตำมจ ำนวน และงวดกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
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ไดร้ะบุไวใ้นแบบฟอรม์ “หนงัสือยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝำกเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุล่วงหนำ้” และ/หรือ
ท ำรำยกำรผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตตำมที่ผูถื้อหน่วยลงทุนสมคัรใชบ้ริกำรผ่ำนช่องทำงอินเทอรเ์น็ตไว ้ทัง้นี ้เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์
และวิธีกำรตำ่งๆ ตำมที่บรษัิทจดักำรก ำหนด  
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบล่วงหนำ้ ในกรณีที่บริษัทจดักำรพบวำ่เอกสำรหรอืขอ้มลูที่ไดร้บัจำกผูส้ั่งซือ้
ไม่ถกูตอ้งครบถว้น หรอืในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกเป็นจ ำนวน 2 งวดติดต่อกนั 

กำรจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ  
บริษัทจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินที่ไดร้บัช ำระหำรดว้ยรำคำขำยหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนั
ท ำกำรขำย โดยจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัจัดสรรจะค ำนวณตำมหลักสำกลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ต ำแหน่ง แต่ใชท้ศนิยม 4 
ต ำแหน่งโดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
ในกรณีที่จ  ำนวนเงินที่ระบใุนใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ ำนวนเงินที่บรษัิทจดักำรไดร้บัช ำระ บรษัิทจดักำรจะจดัสรรหน่วย
ลงทนุใหต้ำมจ ำนวนเงินที่ไดร้บัช ำระเป็นเกณฑ ์ 
ในกรณีที่กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลท ำใหจ้  ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใชห้ลกักำร “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” ตำมค ำสั่งซือ้ที่สำมำรถเรียกเก็บ
เงินไดใ้นกรณีที่สั่งซือ้พรอ้มกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อกำรจดัสรร บรษัิทจดักำรจะพิจำรณำจดัสรรหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่
ใหผู้ส้ั่งซือ้ที่สั่งซือ้พรอ้มกนันัน้ตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูส้ั่งซือ้แต่ละรำยสั่งซือ้เขำ้มำ (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอ
สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่ำงสว่นหรอืทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นว่ำกำรจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วย
ลงทนุ หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรร
หน่วยลงทนุแตบ่ำงสว่นหรอืทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้ทรำบลว่งหนำ้  

กำรคืนเงินค่ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีที่ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนและจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ผูส้ั่งซือ้รวมกันเกินจ ำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรจดทะเบียนกับ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไวบ้รษัิทจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทนุตำมหลกักำรสั่งซือ้ก่อนไดก้่อน และหำกมีกำรสั่งซือ้พรอ้ม
กนั และมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอตอ่กำรจดัสรร บรษัิทจดักำรจะพิจำรณำจดัสรรหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ใหผู้ส้ั่งซือ้ที่สั่งซือ้พรอ้มกนั
นัน้ตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูส้ั่งซือ้แต่ละรำยสั่งซือ้เขำ้มำ (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรอืไม่
จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บำงสว่นหรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ และบรษัิทจดักำรจะคืนเงินค่ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ
ที่ไม่ไดร้บักำรจัดสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถำ้มี) ใหผู้ส้ั่งซือ้ตำมวิธีกำรรบัเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนที่ผูส้ั่งซือ้ระบุไวใ้นใบค ำขอเปิด
บญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  

เง่ือนไขกำรขำยหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขำยหน่วย
ลงทนุของกองทนุกบัหรอืเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิำ พลเมืองสหรฐัอเมริกำ รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทำงของประเทศ
สหรฐัอเมริกำหรือผูท้ี่มีถ่ินฐำนอยู่ในสหรฐัอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรฐัอเมริกำ รวมถึงกองทรพัยส์ินของ
บุคคลดงักล่ำวและบริษัท หรือหำ้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ บริษัทจดักำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงับกำรสั่งซือ้ กำรจัดสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มส ำหรบัผูล้งทุนที่เป็นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดงัที่กลำ่วมำขำ้งตน้  
ในกำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทุน หำกมิใช่กรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่ จัดตั้งโดยบริษัท
จดักำรเพื่อสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินจนเต็มมลูค่ำจะหกักลบลบ
หนีก้บับรษัิทจดักำรไม่ได ้ 
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กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะสมบูรณต์่อเมื่อบริษัทจดักำรไดร้บัเงินค่ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นและไดท้ ำรำยกำรขำยหน่วยลงทุน
แลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดักำรจดัสรรหน่วยลงทนุ และผูส้ั่งซือ้จะไม่สำมำรถยกเลิกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนญุำตจำก
บรษัิทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจำกนำยทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้ตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นว่ำกำรสั่งซือ้ในกรณีดงักล่ำวมีผลกระทบต่อกำรลงทนุของกองทนุ หรือต่อผูถื้อหน่วย
ลงทนุ หรอืตอ่ชื่อเสียง หรือต่อควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำยของบรษัิทจดักำร  
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวรก็ไดต้ำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ทัง้นี ้
บรษัิทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทรำบลว่งก่อนกำรใชส้ิทธิหยดุรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ผ่ำนทำง
เว็บไซตข์องบรษัิทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี)  
บรษัิทจดักำรสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง วนัเวลำและวิธีกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุไดใ้นอนำคต ภำยใตเ้ง่ือนไข 
หลกัเณฑแ์ละวิธีกำรที่บริษัทจัดกำรก ำหนด ซึ่งจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ โดยประกำศผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัท
จดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี)  

 

• กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผู้ลงทุน 
- ชนิดสะสมมลูค่ำ : มี 
- ชนิดรบัซือ้คืนอตัโนมตัิ : มี 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) หรอืช่องทำง
อื่นใดตำมที่บริษัทจัดกำรก ำหนด (ถ้ำมี) เช่น Asset Plus Online (https://tradeassetfund.com), แอปพลิเคชัน ASP FUND 
โดยสำมำรถดำวน์โหลดได้ผ่ำน App Store (iOS) และ Play Store (Android) ทั้งนี ้ สำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต ์
www.assetfund.co.th หรือสอบถำมขอ้มลูไดท้ี่ฝ่ำย Asset Plus Customer Care โทรศพัท ์02-672-1111 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุได ้ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำย ตัง้แตเ่วลำเริ่มท ำกำร ถึงเวลำ 15.30 น. ตำมรำคำรบัซือ้คืน
หน่วยลงทุนที่ค  ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณและเป็นรำคำที่รบัรองโดยผูดู้แล
ผลประโยชนแ์ลว้ 

ส ำหรบักำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุภำยหลงัวนัเวลำที่ก ำหนดของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด ใหถื้อว่ำเป็นกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุใน
วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนถัดไป ตำมรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค  ำนวณได ้ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนนัน้ เป็น
เกณฑใ์นกำรค ำนวณและเป็นรำคำที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี)ไดร้บัค ำสั่งขำยคืน
หน่วยลงทนุและไดท้ ำรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สำมำรถยกเลิกค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุได ้เวน้แต่ 
ไดร้บัอนญุำตจำกบรษัิทจดักำรเป็นพิเศษ 

ผูส้ั่งขำยคืนไม่สำมำรถยกเลิกค ำสั่งขำยคืนได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญำตจำกบริษัทจัดกำรเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัท
จดักำรอยู่ในระหวำ่งกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ "กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ" 

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่ำคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่ มีกำรติดต่อขอใชบ้ริกำรเป็นเวลำนำน
ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีดงักลำ่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ 

ทัง้นี ้ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืนจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจัดกำรทรำบโดยทันทีในกรณีที่มีผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขำยคื นหน่วย
ลงทนุเป็นมลูค่ำตัง้แต ่10 ลำ้นบำทขึน้ไป 
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กำรจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ 
ยกเวน้ในกรณีตำมขอ้ "กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ" หรือ "กำรไม่ขำยหรือไม่รบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน" หรือ "กำรหยดุรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ" บริษัทจดักำรจะจดัสรรเงิน
ใหแ้ก่ผูส้ั่งขำยคืนโดยค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัที่บรษัิทจดักำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีที่ผูส้ั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะค ำนวณจ ำนวนเงินที่สั่งขำยคืน โดยคูณจ ำนวนหน่วยลงทุนดว้ย
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค  ำนวณได ้ณ สิน้วนัท ำกำรรบัซือ้คืนนัน้ 

ในกรณีที่ผูส้ั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงิน บริษัทจดักำรจะค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุที่สั่งขำยคืนดว้ย รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่
ค  ำนวณได ้ณ วนัท ำกำรรบัซือ้คืนนั้น ทัง้นี ้จ  ำนวนหน่วยลงทุนที่ค  ำนวณไดจ้ะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ 

กำรขำยคืนหน่วยลงทนุจะสมบูรณต์่อเมื่อบริษัทจดักำร หรือนำยทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่ำผูส้ั่งขำยคืนมีจ ำนวนหน่วยลงทุน
ตำมทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงพอกบัจ ำนวนหน่วยลงทนุที่สั่งขำยคืน 

ในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งขำยคืนเกินกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีอยู่ตำมทะเบียน
ผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรจะถือว่ำผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ตำมทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทนุ 

บริษัทจดักำรจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั่งขำยคืนตำมกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุที่สมบูรณซ์ึ่งเป็นไปตำมเง่ือนไขขำ้งตน้ เท่ำที่บริษัท
จดักำรสำมำรถรบัซือ้คืนไดจ้ำกจ ำนวนเงินสดของกองทนุ 

บรษัิทจดักำรจะยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
จ ำนวนนัน้ 

กำรช ำระเงินคำ่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดักำรจะช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
โดยมิใหน้บัรวมวนัหยดุท ำกำรของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจกำรจดักำร
กองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งในตำ่งประเทศซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่กำรช ำระรำคำ 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมยงัไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนตำมก ำหนดเวลำดงักล่ำว เน่ืองจำกจ ำเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลำใน
กำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ หรอืรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมที่สมำคมก ำหนด
โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ใหบ้ริษัทจัดกำรกองทนุรวมช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัที่
เสรจ็สิน้กำรค ำนวณดงักลำ่ว 
ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรจะประกำศวนัหยดุท ำกำรในต่ำงประเทศผ่ำนเว็บไซตบ์ริษัทจดักำรและเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) บริษัทจดักำรจะช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
ระบไุวใ้นใบค ำขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ หรอืใบค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ 

กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 
- ชนิดสะสมมลูค่ำ : ไม่มี 
- ชนิดรบัซือ้คืนอตัโนมตัิ : มี 
วิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
(1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยถือว่ำบริษัทจดักำร
ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทุนใหส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุและมอบหมำยใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิแลว้ ซึ่งบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิจำกผลตอบแทนและ/หรือมลูค่ำของตรำสำรที่ลงทุน
และ/หรือกองทนุที่กองทนุไปลงทนุและ/หรือจำกก ำไรสทุธิและ/หรือก ำไรสะสม ทัง้นี ้กำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิดงักล่ำว
จะท ำใหจ้  ำนวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุแตล่ะรำยลดลง  
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(2) กำรพิจำรณำจ ำนวนเงินและกำรจ่ำยเงินคำ่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิจะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร  
(3) บรษัิทจดักำรจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุที่ได ้ณ สิน้วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ  
(4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีรำยช่ือตำมหลกัฐำนที่
ปรำกฎอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร  
(5) บริษัทจดักำรจะช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิดงักล่ำวใหแ้ก่ผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนั
ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยไม่นบัรวมวนัหยดุท ำกำรในต่ำงประเทศซึ่ง
บริษัทจดักำรจะประกำศวนัหยดุท ำกำรในต่ำงประเทศผ่ำนเว็บไซตบ์รษัิทจดักำรและ/หรอืเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถำ้มี) โดยกำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำร
ตำมวิธีกำรที่ผูถื้อหน่วยลงทนุระบไุวใ้นกำรรบัเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ  
(6) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่หยดุรบัค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุและ/หรอืค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในช่วงที่มีกำรรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 
 

• กำรสับกำรเปล่ียนหน่วยลงทุน 
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่ำว หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทุนหนึ่ง (กองทุนตน้ทำง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของอีก
กองทุนหนึ่ง (กองทุนปลำยทำง) โดยบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรน ำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้นทำงซึ่งได้หัก
ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) เพื่อไปช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลำยทำง ในกรณีที่กองทนุตน้ทำงใดมีกำรคิด
ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมระยะเวลำกำรถือหน่วยลงทนุ กำรค ำนวณหน่วยลงทนุที่จะขำยคืนจำกกองทนุตน้ทำง จะ
ใชเ้กณฑก์ำรค ำนวณโดยระบบ “เขำ้ก่อน ออกก่อน (FIFO)”  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมภำยใตก้ำรบริหำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรที่บริษัทจัดกำร
ก ำหนดใหส้ำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได ้ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำย ตัง้แต่เวลำเปิดท ำกำร ถึงเวลำ 15.30 น.โดยผูถื้อหน่วยลงทนุ
สำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดท้ี่บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถ้ำมี) หรือช่องทำงอื่นใดตำมที่
บรษัิทจดักำรก ำหนด ทัง้นี ้สำมำรถดขูอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซต ์https://www.assetfund.co.th 

รำคำขำยและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(1) ในกรณีที่เป็นกองทุนตน้ทำง ใหใ้ชร้ำคำรบัซือ้คืนที่ค  ำนวณไดเ้มื่อสิน้วันท ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในกำร

ค ำนวณจ ำนวนเงินที่จะสบัเปลี่ยน  
(2) ในกรณีที่เป็นกองทนุปลำยทำง ใหใ้ชร้ำคำขำยที่ค  ำนวณไดเ้มื่อสิน้วนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ

จ ำนวนหน่วยที่ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บั 

วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(1) ในกรณีที่กองทุนนีเ้ป็นกองทุนตน้ทำง ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรำยละเอียดในค ำสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ระบเุป็นจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะสบัเปลี่ยน  
(2) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุตน้ทำงระบุจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะสบัเปลี่ยนมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ใน
รำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคท์ี่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมด
เท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
(3) บริษัทจัดกำรจะแจง้ใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทุนท ำกำรตรวจสอบรำยกำรทั้งหมดกับทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน และหำก
ถกูตอ้งก็จะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุยกเลิกหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทำงและเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุ
ปลำยทำงเท่ำกับจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ค  ำนวณไดต้ำมหลักเกณฑ ์ที่ระบุไวใ้นหัวขอ้ 8.2.3 รำคำขำยและรำคำรบัซือ้คืนกรณี
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

https://www.assetfund.co.th/home/how-to-invest.aspx
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(4) นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภำยใน 5 วนัท ำกำร
นบัตัง้แตว่นัที่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(5) บริษัทจดักำรอำจไม่ด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ ไดร้บัไวแ้ลว้หรืออำจหยดุรบัค ำสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดักำรอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรไม่ขำยหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมหวัขอ้กำรไม่
ขำยหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งซือ้หรอืค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ  
(6) ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไดย้ื่นค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนแลว้จะไม่สำมำรถเพิกถอนค ำสั่งดงักล่ำวไดเ้วน้แต่จะไดร้บัอนมุตัิจำก
บรษัิทจดักำรก่อนเท่ำนัน้  
(7) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทุนตน้ทำงและสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุในกำรซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทนุปลำยทำง จะเกิดขึน้หลงัจำกที่ไดม้ีกำรบนัทึกขอ้มลูกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุลงในระบบของ
นำยทะเบียนแลว้เท่ำนัน้ 

 

• กำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีิต (Unit-Link) 
บริษัทจดักำรยงัไม่เปิดใหบ้ริกำรซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตได ้ทัง้นี ้หำกบริษัทจดักำรเปิดใหบ้ริกำรบริษัทจดักำร
จะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้โดยประกำศผ่ำนเว็บไซตข์องบรษัิทจดักำร 

กำรลงทนุในรูปแบบกำรซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต คือ กำรที่ผูล้งทนุขอท ำประกนัชีวิตกบับริษัทประกนัชีวิต และ
บรษัิทประกนัชีวิตจะน ำเงินค่ำเบีย้ประกนัส่วนหนึ่งหรือทัง้หมดไปลงทนุในกองทนุรวมตำมที่ผูล้งทนุเลือกจำกรำยช่ือกองทนุรวม
ที่บริษัทประกันชีวิตก ำหนดไว ้โดยสัดส่วนของเงินค่ำเบีย้ประกันชีวิตที่จะน ำไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่ ำใดขึน้อยู่กับ
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นกรมธรรม ์ทัง้นี ้เงินค่ำเบีย้ประกนัชีวิตที่น  ำไปลงทนุในกองทนุรวมอำจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้
หรือลดลงไดต้ลอดเวลำตำมผลประกอบกำรของกองทนุรวมที่ผูล้งทนุเลือกไว ้

ผูล้งทุนสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต หรือที่เรียกว่ำ กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุได ้
โดยติดต่อกบับริษัทประกนัชีวิตหรือตวัแทนหรือนำยหนำ้ที่บรษัิทประกนัชีวิตก ำหนด ทัง้นี ้กำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์
ประกนัชีวิตอำจมีขอ้ก ำหนด และวิธีปฏิบตัิที่แตกต่ำงไปจำกกำรซือ้ขำยกองทนุเพียงอย่ำงเดียว ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิต
ควบหน่วยลงทนุจงึควรศกึษำรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรขำยของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุก่อน  

บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตได ้โดยถือวำ่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อ
หน่วยลงทนุแลว้ ซึง่บรษัิทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทั่วไปทรำบลว่งหนำ้ อย่ำงนอ้ย 7 วนั โดยจะประกำศผ่ำน
ทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมีดงันี ้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
โดยถือวำ่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

รำยละเอียดเก่ียวกบักำรซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  
(1) กำรซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต:  
ผูล้งทนุสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่ำนบริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทน
หรือนำยหนำ้ที่บรษัิทประกนัชีวิตก ำหนด โดยช ำระเป็นเงินสด แคชเชียรเ์ช็ค หรือเช็คส่วนบคุคล ที่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขต
หกับัญชีเดียวกันกับธนำคำรที่บริษัทประกันชีวิตก ำหนดหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทประกันชีวิตอำจ
ก ำหนดมลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุน วนัและเวลำท ำกำรในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุน วิธีกำรในกำรสั่งซือ้ วิธีกำรช ำระเงิน
เพิ่มเติมตำมที่ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และ/หรือเอกสำรกำรขำยที่ผูล้งทนุไดร้บัจำกบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลำใน
กำรสั่งซือ้จะตอ้งอยู่ภำยใตก้รอบระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุที่ก  ำหนดไวใ้นโครงกำรโดยค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะมีผลเมื่อ
บริษัทจดักำรไดร้บัเอกสำรและไดร้บัช ำระเงินครบถว้นจำกบริษัทประกนัชีวิตแลว้  บริษัทจดักำร หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณี
ของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต อำจปฏิเสธค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบ
หน่วยลงทุน หำกค ำสั่งดังกล่ำวอำจเขำ้ข่ำยลักษณะกำรท ำธุรกรรมฟอกเงิน หรือกำรก่อกำรรำ้ย หรือเขำ้ข่ำยบุคคลที่บริ ษัท
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ประกนัชีวิตสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำรบัประกนั รวมถึงพิจำรณำแลว้เห็นวำ่กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวมีผลกระทบต่อกำรลงทนุ
ของกองทนุ หรอืต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ หรอืต่อช่ือเสียง หรอืต่อควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำยของบรษัิทจดักำรหรอืบรษัิทประกนัชีวิต  

(2) มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ และ
จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ:  
เน่ืองจำกกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมีขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น กำรเวนคืนกรมธรรม ์สดัส่วน
กำรเลือกลงทุนแต่ละกองทุน กำรด ำเนินกำรสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนกำรหักค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกับกรมธรรม ์เช่น ค่ำกำร
ประกนัภยั เป็นตน้ ดงันัน้ กำรสั่งซือ้ขำยหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตจึงมีขอ้ก ำหนดในเรื่องมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้
หน่วยลงทนุ มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ 
และจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ ซึง่อำจแตกต่ำงจำกกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุเพียงอย่ำงเดียว ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำขอ้ก ำหนดดงักล่ำวได ้ตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

(3) กำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่ำนบริษัทประกนัชีวิต 
โดยผ่ำนบริษัทประกันชีวิตไดต้ำมจ ำนวนขัน้ต ่ำและเง่ือนไขที่ระบุในกรมธรรมป์ระกันชีวิต ซึ่งอำจแตกต่ำงจำกจ ำนวนขัน้ต ่ำที่
ก  ำหนดไวส้  ำหรบักำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเพียงอย่ำงเดียว 
บริษัทประกันชีวิตอำจส่งค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจ ำทุกเดือนเพื่อน ำค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนมำช ำระค่ำกำร
ประกนัภยั ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำร และค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรกรมธรรม ์ตำมอตัรำที่ก ำหนดในกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ซึง่มลูค่ำ
ในกำรขำยคืนอำจต ่ำกว่ำมูลค่ำขัน้ต ่ำที่ก  ำหนดในโครงกำร โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่ำใชจ้่ำยดังกล่ำวและจัดส่งใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุเป็นรำยปี ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบค่ำใชจ้่ำยล่ำสดุได้
ทำงโทรศพัทห์รือช่องทำงอื่นที่บรษัิทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสำรประกอบกำรขำย 
บรษัิทประกนัชีวิตอำจก ำหนดเง่ือนไขกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ วนัและเวลำในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ วิธีกำรน ำส่งเงินค่ำขำยคืน
หน่วยลงทนุ เพิ่มเติมที่ก  ำหนดไวใ้นกรมกรรมป์ระกนัชีวิตและ/หรือเอกสำรประกอบกำรขำย ภำยใตก้รอบระยะเวลำกำรรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุที่บรษัิทจดักำรก ำหนดในหนงัสือชีช้วน และค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุจะมีผลเมื่อบรษัิทจดักำรไดร้บัเอกสำรหลกัฐำน
จำกบริษัทประกนัชีวิตครบถว้นแลว้ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุไดโ้ดยใช้
แบบฟอรม์ของบรษัิทประกนัชีวิต ตำมจ ำนวนขัน้ต ่ำและเงื่อนไขที่ระบใุนกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

กำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ  
ในกรณีกำรขำยคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนซึ่งเป็นบัญชีแบบไม่เปิดเผยรำยช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus 
Account) บริษัทจดักำรจะช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหก้บับริษัทประกนัชีวิตภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ โดยมิใหน้บัรวมวนัหยดุท ำกำรของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจกำร
จดักำรกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งในต่ำงประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ ในกรณีที่บริษัทจดักำร
กองทุนรวมยังไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนตำมก ำหนดเวลำดังกล่ำว เน่ืองจำกจ ำเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรค ำนวณมูลค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ หรอืรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมที่สมำคมก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบ
จำกส ำนักงำน ใหบ้ริษัทจัดกำรกองทุนรวมช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วันที่เสร็จสิน้กำรค ำนวณ
ดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหนำ้ที่ตอ้งช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทุนที่ไดร้บัจำกบริษัทจัดกำรใหก้ับผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วันรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ โดยมิใหน้บัรวมวนัหยดุท ำกำรของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจ
กำรจดักำรกองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งในต่ำงประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ ในกรณีที่บริษัทจดักำร
กองทุนรวมยังไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนตำมก ำหนดเวลำดังกล่ำว เน่ืองจำกจ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำในกำรค ำนวณมูลค่ำ
ทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรือรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ตำมที่สมำคมก ำหนดโดยไดร้บัควำม
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เห็นชอบจำกส ำนกังำน ใหบ้ริษัทจดักำรกองทนุรวมช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เสรจ็สิน้กำรค ำนวณ
ดังกล่ำว โดยบริษัทจัดกำรจะประกำศวันหยุดดังกล่ำวใหท้รำบผ่ำนเว็บไซต์บริษัทจัดกำร โดยวิธีกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทนุเป็นไปตำมที่บรษัิทประกนัชีวิตก ำหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

(4) กำรออกและสง่มอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ  
กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งซือ้หน่วยลงทนุหรือกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ บริษัทประกัน
ชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยืนยนักำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุหรือกำรขำยคืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่
วนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทุนหรือกำรขำยคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำว ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสำรรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุโดยตรง  

(5) กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  
ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่ำนบริษัทประกันชีวิต ตำมจ ำนวนขัน้ต ่ำ และเง่ือนไขที่ระบุไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัชีวิต โดยส่งค ำสั่งตำมแบบฟอรม์ที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนด ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุระหวำ่งกองทนุรวมภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตตำมที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนดไว้
เท่ำนัน้โดยตอ้งเป็นกำรท ำรำยกำรผ่ำนบริษัทประกนัชีวิต  
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่ำว หมำยถึง กำรที่บริษัทประกนัชีวิตขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (กองทนุเปิดตน้ทำง) 
เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทนุเปิดปลำยทำง) ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุตำมเง่ือนไขที่ระบไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัชีวิตและเอกสำรกำรขำยกรมธรรม ์โดยบรษัิทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้  ำเนินกำรน ำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทำง
ซึง่ไดห้กัคำ่ธรรมเนียมกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) เพื่อน ำไปช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทำง  
ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรม ์มี 3 รูปแบบสรุปไดด้งันี ้ 
1. กำรสบัเปลี่ยนกองทนุ คือ กำรสบัเปลี่ยนจำกกองทนุเปิดตน้ทำงกองหนึ่งหรือหลำยกองทนุไปกองทนุเปิดปลำยทำงกองหนึ่ง
หรือหลำยกองทนุตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นครัง้ครำว  
2. กำรสบัเปลี่ยนกองทนุอตัโนมตัิ คือ กำรสบัเปลี่ยนกองทนุเป็นประจ ำตำมค ำสั่งที่ผูถื้อหน่วยลงทนุระบใุหม้ีกำรขำยหน่วยลงทนุ
กองทุนเปิดตน้ทำงกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลำยทำงอีกกองหนึ่งหรือหลำยกองทุนตำมเง่ือนไขที่ผูถื้อหน่วยลงทุน
แสดงควำมประสงค ์ 
3. กำรปรบัสดัส่วนกองทุนอตัโนมตัิ คือ กำรสบัเปลี่ยนกองทนุโดยอตัโนมตัิตำมค ำสั่งในแบบฟอรม์ที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนด 
ใหม้ีสดัส่วนกำรลงทนุเป็นไปตำมที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้สดงควำมประสงค ์ 
ทัง้นี ้รูปแบบและเง่ือนไขในกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุขำ้งตน้ อำจเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบับริษัทประกนัชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจง้
ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบ โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบ
หน่วยลงทนุแลว้ บริษัทประกนัชีวิตอำจระงบักำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุเป็นกำรชั่วครำว และ/หรือถำวร ในกรณีที่บริษัท
ประกนัชีวิตเห็นวำ่ไม่เป็นประโยชนห์รอืมีผลกระทบในทำงลบต่อผูถื้อหน่วยลงทนุหรือกรณีที่จ  ำนวนที่ขำยคืนหน่วยลงทนุตน้ทำง
ต ่ำกว่ำจ ำนวนขั้นต ่ำที่บริษัทประกันชีวิตก ำหนดในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัชีวิต  
บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกและจดัส่งหนงัสือยืนยนักำรท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดผู้ถื้อหน่วยภำยใน 30 วนัท ำกำร
นับแต่วันที่ไดด้  ำเนินกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส ำหรบักรณีกำรสับเปลี่ยนอัตโนมัติและกำรปรบัสัดส่วนกำรลงทุนอัตโนมัติ 
บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรำยงำนยืนยนักำรรบัค ำสั่งครัง้แรกหรือสรุปเป็นรำยงำนประจ ำปี แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุ
สำมำรถสอบถำมสถำนกำรณล์งทนุไดต้ำมช่องทำงที่บรษัิทประกนัชีวิตก ำหนด  

(6) สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ  
1. ผูถื้อหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไม่วำ่กรณีใดทัง้สิน้  
2. ผูถื้อหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิน ำหน่วยลงทนุไปจ ำน ำเป็นหลกัประกนั  
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3. สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนภำยใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทนุจะแตกต่ำงจำกผูถื้อหน่วยลงทุนกองทนุนี ้เน่ืองจำก
บริษัทประกนัชีวิตจะท ำหนำ้ที่เป็นตวัแทนในกำรรวบรวม และน ำส่งค ำสั่งซือ้และขำยหน่วยลงทนุไปยงับริษัทจดักำรในนำมของ
บริษัทประกนัชีวิตโดยไม่เปิดเผยช่ือที่แทจ้ริงของผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น กำรไดร้บัขอ้มลูกองทุนอำจล่ำชำ้กว่ำ
ไดร้บัจำกบรษัิทจดักำรโดยตรง เป็นตน้  

(7) กำรจดัส่งเอกสำรใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ:  
1. เอกสำรกองทุนรวม เช่น รำยงำนรอบระยะเวลำหกเดือนแรก รำยงำนประจ ำปี หรือเอกสำรอื่นใด บริษัทประกันชีวิตจะเป็น
ผูด้  ำเนินกำรจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ หลงัจำกที่ไดร้บัขอ้มลูหรอืเอกสำรดงักลำ่วจำกบรษัิทจดักำร  
2. รำยงำนแสดงสถำนะกำรเงินของผูถื้อหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรำยงำนแสดงสถำนะ
ทำงกำรเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเป็นรำยปี ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบฐำนะทำงกำรเงินผ่ำนช่องทำงที่บรษัิทประกนัชีวิต
ก ำหนด หรอืรอ้งขอรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินเพ่ิมเติมจำกบรษัิทประกนัชีวิตไดไ้ม่เกินเดือนละหนึ่งครัง้โดยไม่เสียค่ำธรรมเนียม 
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ปัจจัยควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทนุรวม และแนวทำงกำรบรหิำรเพือ่ลดควำมเส่ียง 

 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit risk) 
คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่ผูอ้อกตรำสำรหนีไ้ม่สำมำรถจ่ำยคืนเงินตน้ และหรอืดอกเบีย้ไดต้ำมที่ก ำหนด 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำลงทุนในตรำสำรที่ผูอ้อกตรำสำรมีควำมมั่นคง มี
สถำนะกำรเงินที่ดี และจะไดม้ีกำรจดัท ำกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตของผูอ้อกตรำสำร รวมถึงอตัรำส่วนดำ้นสภำพ
คลอ่งทำงกำรเงิน เพื่อประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผูอ้อกตรำสำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business risk) 
คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัท อำจเป็นเหตใุหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทน
ตำมที่คำดหวงั    
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยง : ผูจ้ดักำรกองทนุมีหนำ้ที่วิเครำะหส์ถำนะทำงกำรเงิน กำรบริหำรของบริษัทที่ลงทนุ 
รวมทัง้ธุรกิจและอตุสำหกรรมประเภทเดียวกนัของบรษัิทนัน้ๆ อย่ำงตอ่เน่ืองเพื่อปอ้งกนัควำมเสี่ยงดงักลำ่ว 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk) 
คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่ซือ้หรือขำยตรำสำรไม่ไดใ้นระยะเวลำหรือรำคำตำมที่ก ำหนดไว ้เน่ืองจำกโอกำสในกำรซือ้หรือขำย
ตรำสำรมีจ ำกดั  
แนวทำงกำรบรหิำรเพื่อปอ้งกนัควำมเสี่ยง : บริษัทจดักำรจะพิจำรณำลงทนุในตรำสำรที่มีสภำพคลอ่งสงูถึงปำนกลำงเพื่อควำม
คล่องตวัในกำรบริหำรกองทนุ 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) 
คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผนัผวนของรำคำ หรือผลตอบแทนโดยรวมของตรำสำรปรบัตวัขึน้ลง  โดยไดร้บัผลกระทบจำก
ปัจจยัทำงเศรษฐกิจ หรอืภำวะตลำด เช่น กำรเมือง เศรษฐกิจ ควำมผนัผวนของคำ่เงิน อตัรำดอกเบีย้ เป็นตน้  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยง : บริษัทจดักำรจะกระจำยกำรลงทนุ โดยวิเครำะหข์อ้มลูของตรำสำร และสภำวะกำร
ลงทนุในขณะนัน้ 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk) 
เน่ืองจำกสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ อำจมีควำมผนัผวนมำกกว่ำหลกัทรพัยพ์ืน้ฐำน ดงันั้น หำกกองทุนลงทุนในสญัญำซือ้ขำย
ลว่งหนำ้ย่อมท ำใหส้ินทรพัยส์ทุธิมีควำมผนัผวนมำกกวำ่กำรลงทนุในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐำน (Underlying Asset) 
กรณีที่กองทนุลงทนุในหลกัทรพัยด์งักล่ำวเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยง กองทนุจะผกูพนัตำมเง่ือนไขท่ีระบใุนสญัญำป้องกนัควำมเสี่ยง 
ซึง่รำคำ ณ วนัใชส้ิทธิอำจมำกกวำ่ หรอืนอ้ยกวำ่รำคำตลำดขณะนัน้ ทัง้นี ้กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้เพื่อปอ้งกนัควำม
เสี่ยงนัน้ อำจไม่สำมำรถป้องกนัควำมเสี่ยงไดท้ัง้หมด และกรณีที่ผูจ้ดักำรกองทุนคำดกำรณผ์ิด กองทุนอำจเสียโอกำสในกำร
ไดร้บัผลตอบแทนที่มำกขึน้ 

แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง :  ผูจ้ัดกำรกองทุนจะวิเครำะหส์ถำนกำรณ์อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหก้ำรลงทุนใน
สญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เป็นไปในทิศทำงที่ถกูตอ้ง เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงและเพื่อใหก้องทนุมีโอกำสไดร้บัผลตอบแทนที่มำกขึน้ 
โดยจะลงทนุในสดัส่วนที่เหมำะสมกบัหลกัทรพัยท์ี่ตอ้งกำรป้องกนัควำมเสี่ยง 

• ปัจจัยควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเมืองและเศรษฐกจิของประเทศทีก่องทุนไปลงทุน (Country and Political Risk) 
เน่ืองจำกกองทนุอำจจะมีกำรลงทนุในตำ่งประเทศ จงึอำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง และเศรษฐกิจได ้ 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : บริษัทจัดกำรจะบริหำรควำมเสี่ยงนี ้โดยติดตำมสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและ
เศรษฐกิจอย่ำงใกลช้ิดและน ำมำพิจำรณำอย่ำงสม ่ำเสมอ 
 
 



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล อินคมั พลสั   27 
 

• ปัจจัยควำมเส่ียงของกำรลงทุนในตรำสำรทีมี่สัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) 
กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝงที่เป็นไปตำมเกณฑ์หรือไดร้บัควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ซึ่งมีกำรจ่ำยผลตอบแทนในกำรลงทนุโดยอำ้งอิงกบัสินคำ้หรือตวัแปรเฉพำะเมื่อสินคำ้หรอืตวั
แปรและโครงสรำ้งของตรำสำรประเภทนี ้ไม่ขดักบัวตัถุประสงคแ์ละนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุ อำทิ กำรเพิ่มควำมเสี่ยงดำ้น
อตัรำแลกเปลี่ยนใหแ้ก่กองทนุตรำสำรหนี ้(Currency Mismatch) หรือกำรสรำ้งภำระผกูผนัใหเ้กินกว่ำมลูค่ำสินทรพัยส์ทุธิของ
กองทนุ (Leverage) เช่น กำรเขำ้เป็นคู่สญัญำออปชนัที่ผกูพนักองทนุในฐำนะผูใ้หส้ญัญำ (Option Writer) โดยไม่มีกำรลงทนุ
ในสินคำ้อำ้งอิงเพียงพอตอ่กำรส่งมอบ เป็นตน้ เพื่อปอ้งกนัควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตของคูส่ญัญำและ/หรือในตรำสำร  
แนวทำงกำรบรหิำรเพ่ือปอ้งกนัควำมเสี่ยง : บรษัิทจดักำรจะเลือกลงทนุกบัคูส่ญัญำที่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถืออยู่ใน
อนัดบัที่สำมำรถลงทนุได ้(Investment grade) จำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือที่ไดร้บักำรยอมรบัจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 
นอกจำกนี ้ตรำสำรดงักลำ่วโดยสว่นใหญ่จะไม่สำมำรถโอนเปลี่ยนมอืไดท้ ำใหก้องทนุมีควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคลอ่งของตรำสำร
ได ้ดงันัน้ กองทนุจงึจะพิจำรณำลงทนุในสดัส่วนที่เหมำะสมเพ่ือปอ้งกนัควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำรและ
อำยขุอง Structured Note ที่ไม่ยำวมำกนกัเพื่อปอ้งกนัควำมเสี่ยงดงักลำ่ว นอกจำกนัน้แลว้ บำงตรำสำรใหส้ิทธิแก่ผูอ้อกในกำร
ที่จะช ำระหนีต้ำมตรำสำรก่อนครบอำยตุรำสำร ซึง่ในกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรก่อนครบอำยตุรำสำรนัน้ อำจมีผลกระทบจำก
มลูค่ำหลกัทรพัยท์ี่ลดลงหรือเพิ่มขึน้ได ้

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงนิลงทนุกลับประเทศ (Repatriation Risk) 
เน่ืองจำกกองทนุอำจมีกำรลงทนุในต่ำงประเทศ กองทนุจึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ภำยในประเทศที่กองทนุเขำ้
ไปลงทุน ทัง้นี ้เน่ืองจำกกองทุนอำจจะมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ จึงอำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง 
และเศรษฐกิจได ้ 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงประเภทนี ้โดยติดตำมสถำนกำรณ์
ทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจอย่ำงใกลช้ิด รวมถึงน ำขอ้มูล Scoring ที่ไดจ้ำกแบบจ ำลองของทำง Bloomberg ส ำหรบัแต่ละ
ประเทศคูค่ำ้ที่บรษัิทจดักำรมีสดัส่วนกำรลงทนุมำพิจำรณำอย่ำงสม ่ำเสมอ 

• ปัจจัยควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้หรือลดลงของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินสกลุหนึ่งเมื่อเทียบกบัเงินอีกสกลุหนึ่ง เน่ืองจำกกองทนุอำจ
มีกำรลงทุนในหลักทรพัยท์ี่ออกเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ ซึ่งจะท ำให้ผลตอบแทนที่ไดร้บัมีควำมไม่แน่นอนเน่ืองจำกต้อง
แลกเปลี่ยนสกลุเงิน 

แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยง : บริษัทจดักำรจะบริหำรควำมเสี่ยงดำ้นนี ้โดยพิจำรณำลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งสญัญำ
ซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตรำแลกเปลี่ยนเงินระหว่ำงค่ำเงินสกุลพืน้ฐำนที่ลงทุนกับค่ำเงินบำท โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อป้องกันควำมเสี่ยงเกือบทัง้หมดในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 90 ของมลูค่ำเงินลงทุนในต่ำงประเทศ จำกกำร
ลงทนุ (Hedging) และอำจท ำใหไ้ดร้บัผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในตำ่งประเทศนอ้ยลง  
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ตำรำงสรุปอัตรำส่วน 

 
ส่วนที ่1 : อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคูส่ญัญำ (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 ตรำสำรภำครฐัไทย ไม่จ ำกดัอตัรำสว่น 
2 ตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไม่จ ำกดัอตัรำสว่น 
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ต ่ำกวำ่ 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS หน่วย ที่มีเงื่อนไขตำมประกำศที่เก่ียวขอ้งกบักำรลงทนุก ำหนด ไม่จ ำกดัอตัรำสว่น 
4 เงินฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่ผูร้บัฝำกหรอืผูอ้อกตรำสำรมีลกัษณะ

อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ดงันี ้
4.1 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2 เป็นธนำคำรออมสนิ ทัง้นี ้เฉพำะเงินฝำกหรอืตรำสำรที่รฐับำลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20%  
(หรอืไม่เกิน 10% เมื่อเป็นกำรลงทนุใน
ต่ำงประเทศหรอืผูม้ีภำระผกูพนัมี
ภมูิล  ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดยเลือกใช ้
credit rating แบบ national scale) 

5 ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
5.1 เป็นตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรอืศกุกู ที่ ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย 
หรอืสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศที่ไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตรำสำรที่มีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียน 
5.2.2 ผูอ้อกมีกำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทั่วไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ 
และไม่ไดม้ีลกัษณะตำม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ีภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักลำ่ว
ตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
5.2.3.2 ธนำคำรออมสนิ  
5.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
5.2.3.4 ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยูอ่ำศยั  
5.2.3.6 ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเขำ้แหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขำยในประเทศไทย  
5.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ 
ตอ้งขึน้ทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัรำดงันี ้แลว้แต่อตัรำใดจะ 
สงูกวำ่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของตรำสำรที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 

 

6 ทรพัยส์ินดงันี ้
6.1  ตรำสำรทนุที่จดทะเบียนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์  ำหรบั 
ผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ  
(แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทนุที่ผูอ้อกตรำสำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตทุี่อำจท ำ
ใหม้ีกำรเพิกถอนกำรเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขำยใน SET หรือในตลำดซือ้ขำย
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  
 
 

รวมกนัไม่เกินอตัรำดงันี ้แลว้แต่ 
อตัรำใดจะสงูกวำ่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
6.2  ตรำสำรทนุที่ออกโดยบรษัิทที่จดัตัง้ขึน้ไม่วำ่ตำมกฎหมำยไทยหรอืกฎหมำย
ต่ำงประเทศ ซึง่หุน้ของบรษัิทดงักลำ่วซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์  ำหรบั 
ผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรอืของตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ (แตไ่ม่รวมถึง
บรษัิทที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตทุี่อำจท ำใหม้ีกำรเพิกถอนหุน้ออกจำก
กำรซือ้ขำยใน SET หรือในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 
6.3  หุน้ที่อยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซือ้ขำยตำม 6.1 
6.4  ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
6.4.1  เป็นตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรอืศกุกูที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำม
กฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ในต่ำงประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำม
กฎหมำยตำ่งประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศที่ไดร้บัอนญุำตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็นตรำสำร Basel III 
6.4.2  มี credit rating1 อยู่ในระดบั investment grade  
6.4.3  เป็นตรำสำรที่มีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้
6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียนใน SET หรอืในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ 
6.4.3.2  ผูอ้อกมีกำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทั่วไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing 
6.4.3.3  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ 
และไม่ไดม้ีลกัษณะตำม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ีภำระผกูพนัตำมตรำสำร
ดงักลำ่วตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1  บคุคลตำมขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมำชิก 
6.4.3.3.3  สถำบนักำรเงินตำ่งประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบับคุคลตำมขอ้ 
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ 
ตอ้งขึน้ทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 
6.5 DW ที่ม ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6 ธุรกรรมดงันี ้ที่คูส่ญัญำม ีcredit rating 2  อยู่ในระดบั investment grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ขำยหรอือยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซือ้ขำยใน
กระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์  ำหรบั 
ผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ (แตไ่ม่
รวมถึงหน่วยดงักลำ่วท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตทุี่อำจท ำใหม้ีกำรเพิกถอน
หน่วยดงักลำ่วออกจำกกำรซือ้ขำยใน SET หรือในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ)  
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุที่ไม่ไดม้ีลกัษณะกระจำยกำรลงทนุในกิจกำรโครงสรำ้ง
พืน้ฐำนอสงัหำรมิทรพัย ์หรอืสิทธิกำรเช่ำ แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตำม
แนวทำงที่ส  ำนกังำนก ำหนด 
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ขำยหรอือยู่ใน ระหว่ำง IPO เพื่อกำร
จดทะเบียนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์  ำหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET 
หรือของตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วย private equity 
ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำรแกไ้ขเหตทุี่อำจท ำใหม้ีกำรเพิกถอนหน่วยดงักลำ่วออก
จำกกำรซือ้ขำยใน SET หรือในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
6.9 หน่วย CIS ที่มีเง่ือนไขตำมประกำศที่เก่ียวขอ้งกบักำรลงทนุก ำหนด ที่จดทะเบียน
ซือ้ขำยหรอือยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำย
หลกัทรพัย ์ส  ำหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ )แตไ่ม่รวมถึงหน่วยดงักลำ่วท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตทุี่อำจ
ท ำใหม้ีกำรเพิกถอนหน่วยดงักลำ่วออกจำกกำรซือ้ขำยใน SET หรือในตลำดซือ้
ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทนุที่มีลกัษณะกระจำยกำรลงทนุใน
กิจกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำน อสงัหำรมิทรพัย ์หรอืสิทธิกำรเช่ำ แลว้แต่กรณี 
(diversified fund) ตำมแนวทำงที่ส  ำนกังำนก ำหนด และมีลกัษณะตำม 6.7.1 

ไม่จ ำกดัอตัรำสว่น 

8 ทรพัยส์ินอื่นนอกเหนือจำกที่ระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
 1กรณีเป็นกำรลงทนุในต่ำงประเทศหรอืผูม้ีภำระผกูพนัมีภมูิล  ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ สำมำรถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale ได ้
2 กรณีเป็นกำรลงทนุในต่ำงประเทศที่คูส่ญัญำในฐำนะผูม้ภีำระผกูพนัมีภมูิล  ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ สำมำรถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale ได ้
หมำยเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝำก ผูอ้อกตรำสำร หรอืคูส่ญัญำ แลว้แตก่รณี 
1. เงินฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF 
2. Derivatives on organized exchange 
 

ส่วนที ่2 : อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมกลุม่กิจกำร (group limit) 
ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 กำรลงทนุในทรพัยส์ินของบรษัิททกุบรษัิทที่อยู่ในกลุม่

กิจกำรเดียวกนัหรอืกำรเขำ้เป็นคูส่ญัญำในธุรกรรมทำง
กำรเงินกบับรษัิทดงักลำ่ว  

ไม่เกินอตัรำใดอตัรำหนึ่งดงันี ้แลว้แตอ่ตัรำใดจะสงูกวำ่ 
(1) 25% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน benchmark + 10%  

หมำยเหต ุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 

ส่วนที ่3 : อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก B/E หรอื P/N ที่นิติบคุคลตำกฎหมำยไทย  

(ไม่รวมถึงสำขำในตำ่งประเทศของนิติบคุคลดงักลำ่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่ำย หรอื
คูส่ญัญำ ดงันี ้
1.1 ธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยูอ่ำศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์นิที่ MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธ์ิมำจำกคูส่ญัญำตำม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บญัชี เวน้แตเ่ป็น MF ที่มีอำยโุครงกำร  
< 1 ปี ใหเ้ฉลี่ยตำมรอบอำยกุองทนุ 
- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บั MF ที่อำยกุองทนุ 
คงเหลือ < 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพำะ MF ที่มี
อำยโุครงกำร > 1 ปี  

2 ทรพัยส์ินดงันี ้
2.1 B/E หรอื P/N ที่มีเง่ือนไขหำ้มเปลี่ยนมือแต่ MFไดด้  ำเนินกำรใหม้ีกำรรบัโอนสิทธิ
เรยีกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรอืมีเง่ือนไขให ้MF สำมำรถ
ขำยคืนผูอ้อกตรำสำรได ้
2.2 SN (แตไ่ม่รวมถึง SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และ มีกำรเสนอขำยตำม
หลกัเกณฑท์ี่ก  ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรตลำดทนุว่ำดว้ยกำรขออนญุำต

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
และกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนีท้ี่ออกใหม่)  
2.3 เงินฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน  
2.4 total SIP ตำมขอ้ 5 ของสว่นนี ้ 
(ขอ้นีไ้ม่ใชก้บักำรลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ที่ลงทนุใน 
B/E P/N SN เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ที่มีอำยไุม่เกินอำยกุองทนุ
หรือรอบกำรลงทนุของ MF หรอืมกีำรลงทนุใน derivatives เพื่อใหท้รพัยส์ิน
ดงักลำ่วมีอำยสุอดคลอ้งกบัอำยกุองทนุ) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ่งไดแ้ก่ ทรพัยส์ินตำมขอ้ 8 ของส่วนที่ 1 : อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณ

ตำมผู้ออกทรพัย์สินหรือคู่สัญญำ (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตรำสำรหนี ้  
ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ศกุกู หรอืตรำสำร Basel III ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
5.1  มีลกัษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ของสว่นที่ 1 : อตัรำสว่น 
กำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืคูส่ญัญำ (single entity limit) 
5.2  มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ำกวำ่ investment grade หรอืไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
 

6 derivatives ดงันี ้
6.1 กำรเขำ้ท ำธุรกรรม derivatives  ที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อกำรลดควำมเสี่ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่ำควำมเสี่ยงที่มอียู่ 
6.2 กำรเขำ้ท ำธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพ่ือกำรลดควำมเสี่ยง (non-hedging) global exposure limit 

6.2.1 กรณี MF ไม่มีกำรลงทนุแบบซบัซอ้น 
จ ำกดั net exposure ที่เกิดจำกกำรลงทนุใน 
derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมำยเหต ุ: ส ำหรบักำรลงทนุในเงินฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MFไม่มีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั product limit 
 
ส่วนที ่4 : อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมควำมมีสว่นไดเ้สียในกิจกำรที่ลงทนุ (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน 
1 หุน้ของบรษัิทรำยใดรำยหนึ่ง ทกุ MF รวมกนัภำยใตก้ำรจดักำรของ บลจ. รำยเดียวกนัตอ้งมีจ ำนวนหุน้ของบรษัิท

รวมกนั < 25% ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทนัน้  
2 ตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ  

ตรำสำร Basel III และศกุกู ของผูอ้อก
รำยใดรำยหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตรำสำรหนีภ้ำครฐัไทยหรอื
ตรำสำรหนีภ้ำครฐัต่ำงประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนีส้ินทำงกำรเงิน (financial liability)1 ของผู้ออก 
ตรำสำรรำยนัน้ ตำมที่เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีลำ่สดุ ทัง้นี ้
ในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรมีหนีส้ินทำงกำรเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำบญัชี
ถัดไปและยังไม่ปรำกฏในงบกำรเงินล่ำสุด บลจ. อำจน ำมูลค่ำหนีส้ินทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวมำรวมกบัมลูค่ำหนีส้ินทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินล่ำสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลู
หนีส้ินทำงกำรเงินนัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีกำรเผยแพร่เป็นกำรทั่วไป และในกรณีที่ 
ผู้ออกตรำสำรไม่มีหนีส้ินทำงกำรเงินตำมที่เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีล่ำสดุ2 ใหใ้ชอ้ตัรำส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่ำกำรออกและเสนอ
ขำยตรำสำรตำมขอ้นีข้องผูอ้อกรำยนัน้เป็นรำยครัง้ เวน้แต่ในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำร
ได้มีกำรยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) ให้
พิจำรณำเป็นรำยโครงกำร  
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตรำสำรตำมขอ้นีโ้ดยเป็นตรำสำรที่ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดับต ่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี  credit rating ให ้
บลจ. ลงทนุเพื่อกองทนุภำยใตก้ำรจดักำรของ บลจ. รำยเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 
3 ของมลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรดงักล่ำวเป็นรำยครัง้ เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อก
ตรำสำรไดม้ีกำรยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน 
ใหพ้ิจำรณำเป็นรำยโครงกำร  
(อตัรำสว่นตำม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรำสำรที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
2. ธนำคำรออมสิน  
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
4. ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั  
6. ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  
9. บล.  
10. สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมำชิก  
11. สถำบนักำรเงินตำ่งประเทศท่ีมีลกัษณะท ำนองเดียวกบับคุคลตำม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทนุ CIS 
ต่ำงประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้   
- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักำรลงทนุดงันี ้
(1) กำรลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถว้นดงันีโ้ดยไดร้บัควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำน  
(1.1) มีขนำดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอำยไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขำยตอ่ผูล้งทนุในวงกวำ้ง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ที่ออกหน่วยนัน้ เวน้
แตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุที่มลีกัษณะครบถว้นดงันี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบ
จำกส ำนกังำน 
(1) มีขนำดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอำยไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง  

5 หน่วย property ของกองทนุใด 
กองทนุหนึง่ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ที่ออก
หน่วยนัน้ เวน้แตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุที่มลีกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 
(1) มีขนำดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอำยไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทนุ private equity 
หมำยเหต ุ :  
1 หนีส้ินทำงกำรเงิน (financial liability) ใหพ้ิจำรณำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ผูอ้อกตรำสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีนัน้ 
โดยเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบญัชีตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวิชำชีพบญัชี หรือมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสำกล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบก ำหนดกำรจดัท ำงบกำรเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตรำสำร 

 
ทัง้นี ้กำรค ำนวณสดัส่วนตำมนโยบำยกำรลงทนุและอตัรำสว่นกำรลงทนุใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยกำร
ลงทนุของกองทนุ และ/หรือที่แกไ้ขเพิ่มเติม   
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่เดอืน มิถุนำยน ถงึ พฤษภำคม ย้อนหลัง 3 ปี 

 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทนุ) 
(ชนิดสะสมมูลค่ำ และ ชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัต)ิ 

รำยกำรทีเ่รยีกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
1 มิ.ย. ปี 62  

ถงึ  
31 พ.ค. ปี 63 

เรียกเกบ็จริง 
1 มิ.ย. ปี 63  

ถงึ  
31 พ.ค. ปี 64 

เรียกเกบ็จริง 
1 มิ.ย. ปี 64  

ถงึ  
31 พ.ค. ปี 65 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวม
ทัง้หมด 

ไม่เกินร้อยละ 4.28 ต่อปี     

ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยรวมทัง้หมดทีป่ระมำณกำรได้    
1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร  ไม่เกินรอ้ยละ 1.61 ต่อปี  1.60 1.60 1.60 
2. ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกินรอ้ยละ 0.08 ต่อปี  0.03 0.03 0.03 
3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหนว่ยลงทนุ  ไม่เกินรอ้ยละ 0.43 ต่อปี  0.43 0.43 0.43 
4. ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ 1 ไม่เกินรอ้ยละ 2.16 ต่อปี     

▪ ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และสง่เสรมิ
กำรขำย ในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก (IPO) 

ตำมที่จ่ำยจรงิ แตไ่ม่เกิน 
รอ้ยละ 0.50 ต่อปี  

ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำร 
- -  

▪ ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และ 
สง่เสรมิกำรขำย ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก 

ตำมที่จ่ำยจรงิ แตไ่ม่เกิน 
รอ้ยละ 0.50 ต่อปี  

ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ
ของกองทนุ 

- - 0.03 

▪ ค่ำประกำศ NAV ในหนงัสือพิมพ ์ ตำมที่จ่ำยจรงิ - - - 
▪ ค่ำสอบบญัชี  ตำมที่จ่ำยจรงิ 0.02 0.03 0.03 

ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยทีป่ระมำณกำรไม่ได ้    
▪ ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ตำมที่จ่ำยจรงิ 0.06 0.07 0.09 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเกบ็จริงทัง้หมด 2 2.14 2.14 2.21 
▪ ค่ำใชจ้่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ ตำมที่จ่ำยจรงิ 0.06 0.14 0.09 
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จำกผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 
(ชนิดสะสมมูลค่ำ และ ชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัต)ิ 

รำยกำรทีเ่รียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
1 มิ.ย. ปี 62  

ถงึ  
31 พ.ค. ปี 63 

เรียกเกบ็จริง 
1 มิ.ย. ปี 63  

ถงึ  
31 พ.ค. ปี 64 

เรียกเกบ็จริง 
1 มิ.ย. ปี 64  

ถงึ  
31 พ.ค. ปี 65 

• ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ 3 ไม่เกินรอ้ยละ 1.61 0.535 0.535 0.535 

• ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี 

• ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ 3 ไม่เกินรอ้ยละ 1.61 0.535 0.535 0.535 

• ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก  ไม่มี 

• ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรำ 50 บำทตอ่รำยกำร 50 บำทตอ่รำยกำร 

• ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบหน่วยลงทนุหรอืเอกสำรแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุแทนฉบบัเดิมที่สญูหำย 

ฉบบัละ 50 บำท ยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ 

• ค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ อตัรำที่ธนำคำรพำณิชยก์ ำหนด 

• ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินเพ่ือซือ้/ขำยคืนหน่วยลงทนุ หรอื
ค่ำธรรมเนียม 
กำรหกัเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ 

อตัรำที่ธนำคำรพำณิชยก์ ำหนด 

• ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่ผูถื้อหน่วยลงทนุขอใหบ้รษัิทจดักำร หรอื
นำยทะเบยีนด ำเนินกำรใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุเป็นกรณี
พิเศษนอกเหนือจำกกรณีปกต ิ

ไม่เกิน 75 บำทตอ่รำยกำร ยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ 

หมำยเหตุ 
1 เมื่อค ำนวณรวมกบัคำ่ธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจรงิจำกกองทนุรวมตำมขอ้ 1 – 3 จะไม่เกินค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยที่เรยีกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด 
2 ไม่รวมคำ่นำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์และคำ่ธรรมเนียมต่ำงๆ ที่เกิดขึน้จำกกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์
3 บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรคิดค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ำกนัไดโ้ดยบริษัทจดักำรจะแจง้
รำยละเอียดหลกัเกณฑใ์นกำรคิดค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว โดยประกำศผ่ำนเว็บไซตบ์ริษัทจัดกำรและ/หรือเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทุน (ถำ้มี) ทัง้นี ้บริษัทจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว กรณีที่เป็นกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงชนิดหน่วยลงทุนภำยใน
กองทนุเดียวกนั 

ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทุนขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีอื่นใดใน
ท ำนองเดียวกนั (ถำ้มี)  
บริษัทจดักำรจะค ำนวณค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ทุกวนัที่มีกำรค ำนวณมลูค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิโดยใชม้ลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ยมลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่ำธรรมเนียม
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ นัน้เป็นฐำนในกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียม  
บริษัทจดักำรอำจเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูตำมที่ไดร้ะบุไวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำร
จะประกำศใหท้รำบผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบรษัิทจดักำรโดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดไ้ม่เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยในรอบระยะเวลำ
ยอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัที่บริษัทจดักำรประสงคจ์ะขึน้ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว โดยบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 
60 วนัก่อนกำรเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยที่เพิ่มขึน้ดงักลำ่วโดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
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หมำยเหต ุ: บรษัิทจดักำรไดค้  ำนวณมลูค่ำหลกัทรพัยข์องกองทนุโดยใชว้ิธีกำรค ำนวณตำมหลกัเกณฑข์องสมำคมบรษัิทจดักำรกองทนุ (AIMC) 
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ค ำอธิบำยกำรจดัอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถอื 

AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีควำมเสี่ยงต ่ำที่สดุ บรษัิทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูสดุ 
ควำมเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจและเศรษฐกิจจะสง่ผลกระทบนอ้ยมำก 

AA มีควำมเสี่ยงต ่ำมำก มีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมำก แตอ่ำจไดร้บัผลกระทบจำกควำม
เปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจและเศรษฐกิจมำกกวำ่อนัดบัเครดิตที่สงูกวำ่ 

A มีควำมเสี่ยงในระดบัต ่ำ มีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูแตอ่ำจไดร้บัผลกระทบจำกควำม
เปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจและเศรษฐกิจมำกกวำ่อนัดบัเครดิตที่สงูกวำ่ 

BBB มีควำมเสี่ยงและมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑป์ำนกลำง ควำมผนัผวนที่เกิดขึน้จำกกำร
เปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจและเศรษฐกิจอำจมีผลใหค้วำมสำมำรถในกำรช ำระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่สงูกวำ่ 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บรษัิทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกที่ไดร้บัอนัดบัเครดิตใน
ระดบัดงักลำ่วท่ีมีเครื่องหมำย “+” ดว้ยจะไดร้บัควำมคุม้ครองดำ้นกำรผิดนดัช ำระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บรษัิทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกที่ไดร้บัอนัดบัเครดิตใน
ระดบัดงักลำ่วท่ีมีเครื่องหมำย “+” ดว้ยจะไดร้บัควำมคุม้ครองดำ้นกำรผิดนดัช ำระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุน 
รอบปีบัญชี สิน้สุดวันที ่31 พฤษภำคม 2564 

 

ASPGIPLUS-A: NAV ณ 31 พฤษภำคม 2564 = 11.0822 บำท 

ASPGIPLUS-A ตัง้แต่ตน้ปี 
3 เดอืน 

(ตำมเวลำ) 
6 เดอืน  

(ตำมเวลำ) 
1 ปี1 
(ต่อปี) 

3 ปี1 
(ต่อปี) 

5 ปี1 
(ต่อปี) 

10 ปี1 
(ต่อปี) 

ตัง้แตจ่ัดตัง้
กองทุน2 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม -9.24% -4.51% -7.18% -9.77% 3.45% - - 2.09% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * -4.20% -1.79% -1.61% 0.27% 6.62% - - 5.93% 
ควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนินงำน
(standard deviation) 

7.26% 7.41% 7.14% 5.88% 8.42% - - 7.27% 

ควำมผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation)  *  

8.42% 9.13% 8.21% 6.82% 10.34% - - 8.55% 

Information Ratio -1.89 -1.64 -1.94 -2.19 -0.51 - - -0.67 
 

ASPGIPLUS-R: NAV ณ 31 พฤษภำคม 2564 = 11.0718 บำท 

ASPGIPLUS-R ตัง้แต่ตน้ปี 
3 เดอืน 

(ตำมเวลำ) 
6 เดอืน  

(ตำมเวลำ) 
1 ปี1 
(ต่อปี) 

3 ปี1 
(ต่อปี) 

5 ปี1 
(ต่อปี) 

10 ปี1 
(ต่อปี) 

ตัง้แตจ่ัดตัง้
กองทุน2 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม -9.25% -4.52% -7.20% -9.79% 3.42% - - 2.07% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * -4.20% -1.79% -1.61% 0.27% 6.62% - - 5.93% 
ควำมผนัผวนของผลกำร
ด ำเนินงำน(standard deviation) 

7.26% 7.41% 7.13% 5.88% 8.42% - - 7.27% 

ควำมผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation)  *  

8.42% 9.13% 8.21% 6.82% 10.34% - - 8.55% 

Information Ratio -1.89 -1.64 -1.95 -2.20 -0.51 - - -0.67 

หมำยเหตุ : 
- วนัที่จดทะเบียนกองทนุ 12 มิถนุำยน 2560 
- * 1. ดชันี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ในสดัสว่น 50% 

2. ดชันี MSCI World Gross Total Return USD Index ในสดัส่วน 20% 
3. ดชันี MSCI World Real Estate Gross Total Return USD Index ในสดัส่วน 10% 
4. ดชันี MSCI World Infrastructure Gross Total Return USD Index ในสดัส่วน 10% 
5. ดชันี MSCI World Commodity Producers Gross Total Return USD Index ในสดัส่วน 10% 
ปรบัดว้ยตน้ทนุ กำรป้องกนัควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนเพื่อค ำนวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบำท ณ วนัที่ลงทนุ 

-  1% ต่อปี 
-  2% ต่อปี ยกเวน้กรณีที่กองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึน้จรงิ  
- กำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัขึน้ตำมประกำศสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน เรื่อง มำตรฐำนกำรวดัและน ำเสนอผลกำร
ด ำเนินงำนของกองทนุรวม 

- ผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวมเป็นผลกำรด ำเนินงำนหลงัหกัคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน หรอืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ 
- ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต / ผลกำรเปรยีบเทียบผลกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลำดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี 
(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 31 พฤษภำคม 2565 

ชนิดสะสมมลูค่ำ (ASPGIPLUS-A) และชนิดรบัซือ้คนือตัโนมตัิ (ASPGIPLUS-R) = -20.51% 
 
 
 
 

อำยุเฉล่ียของทรัพยสิ์นทีก่องทนุรวมลงทุน 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 31 พฤษภำคม 2565 

N/A 
 
 
 
 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทนุของกองทนุรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 31 พฤษภำคม 2565 

19.17% 
 
 
 
 

ข้อมูลกำรถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 31 พฤษภำคม 2565 

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

 
  

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

 

• กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล อินคมั พลสั กองทนุอำจลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือต ่ำกวำ่ที่สำมำรถลงทนุได ้
และ/หรอืตรำสำรหนีท้ี่ไม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ  รวมถึงตรำสำรทนุที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ผูล้งทนุ
อำจขำดทนุจำกกำรลงทนุบำงสว่นหรอืทัง้จ ำนวนได ้

• กองทนุมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุของกองทนุเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิดสะสมมลูค่ำ และชนิดรบัซือ้คืนอตัโนมตัิ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์
สงูสดุของผูล้งทนุ ผูล้งทนุควรศกึษำขอ้มลูของหน่วยลงทนุทัง้ 2 ชนิดก่อนกำรลงทนุ  

• มลูค่ำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อำจมีมูลค่ำเท่ำกันหรือแตกต่ำงกันได ้โดยบริษัทจัดกำรจะแยกค ำนวณมลูค่ำ
หน่วยลงทนุส ำหรบัแตล่ะชนิดหน่วยลงทนุ 

• กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิไดท้  ำใหค้วำมรบัผิดของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภำยนอกแยกออกจำกกันตำมชนิด
หน่วยลงทนุ ทรพัยส์ินทัง้หมดของกองทนุรวมยงัคงอยู่ภำยใตค้วำมรบัผิดต่อบคุคลภำยนอกอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

• กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรลงทุน (efficient portfolio management 
(EPM)) และอำจลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้แฝง (Structured Note) กองทนุจงึมีควำมเสี่ยงมำกกวำ่กองทนุรวมอื่น 
จึงเหมำะสมกบัผูล้งทนุที่ตอ้งกำรผลตอบแทนสงูและสำมำรถรบัควำมเสี่ยงไดส้งูกว่ำผูล้งทนุทั่วไป ผูล้งทนุจึงควรลงทนุในกองทนุ
รวมเมื่อมีควำมเขำ้ใจในควำมเสี่ยงของสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ และผูล้งทนุควรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรลงทนุ โดยค ำนึงถึง
ประสบกำรณก์ำรลงทนุ วตัถปุระสงคก์ำรลงทนุ และฐำนะกำรเงินของผูล้งทนุเอง 

• ในกรณีที่มีแนวโนม้ว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจดักำร
อำจใชด้ลุยพินิจในกำรเลิกกองทนุรวม และอำจยกเลิกค ำสั่งซือ้ขำยหน่วยลงทนุที่ไดร้บัไวแ้ลว้หรอืหยดุรบัค ำสั่งดงักลำ่วได ้

• กองทนุรวมอำจ/จะมีกำรกระจกุตวัของกำรถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หำก
ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่ำวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอำจมีควำมเสี่ยงใหก้องทนุตอ้งเลิกกองทนุรวมได ้ผูล้งทนุสำมำรถตรวจสอบขอ้มลู
กำรถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษัิทจดักำร www.assetfund.co.th 

• บริษัทจัดกำรอำจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นเพื่อบริษัทจดักำร เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดกำรลงทุน ในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินอื่นเพื่อกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑท์ี่ส  ำนกังำนก ำหนด โดยบรษัิทจดักำรจะจดัใหม้ีระบบงำนที่ปอ้งกนัควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน ์เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซตบ์ริษัท 
(www.assetfund.co.th) 

• ผูล้งทุนสำมำรถตรวจดูขอ้มลูที่อำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวขอ้งไดท้ี่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครอืข่ำยอินเตอรเ์น็ตของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• บรษัิทจดักำรไม่สำมำรถรบัผลประโยชนต์อบแทนเพื่อประโยชนข์องผูป้ระกอบธุรกิจเองได ้เน่ืองจำกเป็นขอ้หำ้มตำมกฎหมำย และ
เป็นเรื่องที่ไม่พงึกระท ำโดยวิชำชีพ เวน้แต่เป็นกำรรบัผลประโยชนท์ี่ผูป้ระกอบธุรกิจ หรอืพนกังำนของผูป้ระกอบธุรกิจไดร้บัตำม
เทศกำลที่เป็นประเพณีนิยมตำมแนวทำงปฏิบตัิ ที่ผูป้ระกอบธุรกิจก ำหนดไวภ้ำยในบรษัิท ซึง่สำมำรถขอดแูนวทำงนีไ้ดท้ี่บรษัิทจดักำร 

• บริษัทจัดกำรอนุญำตใหพ้นักงำนลงทุนในหลักทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะตอ้งปฏิบัติตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ที่สมำคม
บริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด และจะตอ้งเปิดเผยกำรลงทนุดงักล่ำวใหบ้ริษัทจดักำรทรำบ เพื่อที่บริษัทจดักำรจะสำมำรถก ำกบัและ
ดแูลกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องพนกังำนได ้

• กำรพิจำรณำรำ่งหนงัสือชีช้วนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นกำรแสดงว่ำส ำนกังำนไดร้บัรองถึงควำม
ถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขำยนัน้ 

 
หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที ่1 กรกฎำคม 2565 

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

