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กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคช่ัน 
Asset Plus Global Allocation Fund (ASP-GAF)  

ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมหนวยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับ
ซ้ือคืนหนวยลงทุน 

ไดรับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ช่ือบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  แอสเซท พลัส 
จํากัด 

บริษัทจัดการอยูภายใตการกํากับ 
ดูแลของ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) กองทุนรวมน้ีเปนกองทุนรวมมีประกัน 
หรือกองทุนรวมคุมครองเงินตน หรือไม 

ไมใช 

นโยบายจายเงินปนผล ไมจาย ช่ือผูประกัน ไมมี 
ความถี่ในการเปดซื้อขาย
หนวยลงทุน 

ทุกวันทําการ วันท่ีจดทะเบียน 19 ตุลาคม 2548 

คาใชจายรวม ไมเกิน 5.00% ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ อายุโครงการ ไมกําหนด  

                      แผนภาพแสดงตําแหนงความเส่ียงของกองทุนรวม 
   ความเส่ียงต่ํา                                                                                           ความเส่ียงสูง 

1 2 3 4   5 6 7 8 
กองทุนรวม 
ตลาดเงินท่ีลงทุน
เฉพาะในประเทศ 

กองทุนรวมตลาด
เงินท่ีลงทุน
ตางประเทศบางสวน 

กองทุนรวมพันธบัตร
รัฐบาล 
 

กองทุนรวมตราสาร
หน้ี 
 

กองทุนรวมผสม 
 

กองทุนรวมตราสาร
แหงทุน 
 

กองทุนรวมหมวด 
อุตสาหกรรม 
 

 กองทุนรวมท่ีลงทุน 
ในทรัพยสินทางเลือก 

 
นโยบายการลงทุน  กองทุนรวมเหมาะกับผูลงทุนประเภทใด 

เหมาะสมกับผูลงทุนทีต่องการนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ และมีโอกาสท่ีจะ
ไดรับผลตอบแทนที่ดี ทั้งนี้ ผูลงทุนควรมีความเขาใจและยอมรับความเสี่ยงของ
การลงทุนในตางประเทศได 

ปจจัยความเส่ียงท่ีสําคัญ 

 

 ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน 
 กองทุนมีนโยบายปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศตามดุลพินิจของผูจัดการกองทุน ซ่ึงหากกองทุนทําการปองกัน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของคาเงินบาทกับเงินตราสกุลตางประเทศอาจ
ทําใหไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตางประเทศนอยลงถาคาเงินสกลุ
ตางประเทศแข็งคาขึน้ และในกรณีที่ผูจัดการกองทุนไมไดทําธุรกรรมปองกัน
ความเสี่ยง ผูถือหนวยลงทุนอาจขาดทุนหากคาเงินสกลุตางประเทศออน 

   คาลง 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเลือกสรรวิธปีองกันความเสี่ยงในดานนี้ใหเหมาะสม
ตามสภาวการณแตละขณะ 

 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน
ตางประเทศลาชา 

 ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนาํเงินลงทนุกลับประเทศ 
 ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) 
 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit 

Risk) 
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 
 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) 
 

คําเตือนท่ีสําคัญ  

 ทรัพยสินท่ีกองทุนรวมลงทุน 
เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน BlackRock Global Allocation Fund เพียง
กองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมต่ํากวารอยละ 80% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
เงินลงทุนสวนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากระยะสั้น หรือตราสารเทียบเทาเงินสด 
(near cash) ระยะสั้น ซ่ึงสถาบันการเงินในประเทศท่ีกองทุนไดลงทุนไวเปนผูออก 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการลงทุนในตางประเทศของกองทุน และจะลงทนุใน
สินทรัพยสภาพคลอง เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนในประเทศ 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เพ่ือสํารองไวสําหรับคาใชจายใน
การดําเนินงานของกองทุนเพ่ือรอการลงทุน หรือเพ่ือรักษาสภาพคลองของกองทุน 
 
นโยบายการลงทุนของกองทุน BlackRock Global Allocation Fund : กระจายการ
ลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ ทั้งตราสารทุน และตราสารหนี้ทัว่โลก 
 
 กลยุทธในการบริหารกองทุนรวม 
บริหารงานแบบมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี ช้ีวัด (passive 
management) 
 
 ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทุนรวม 
- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยที่กองทุน BlackRock Global Allocation 
Fund ลงทุน 
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  
 
 ดัชนีช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนรวม 
คาเฉลี่ยระหวาง 36% S&P 500 Composite: 24% FTSE World (ex-US): 24% Merrill 
Lynch US Treasury current 5 year: 16% Citigroup Non-USD World Government 
Bond Index  

 

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญแสดงขอมูลเก่ียวกับนโยบาย ลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเง่ือนไขตางๆ ของกองทุนรวมโดยสรุป ผูลงทุนตองศึกษาขอมูลในหนังสือ     
ช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญนี้ และหนังสือช้ีชวนฉบับเต็มอยางละเอียดรอบคอบกอนการตัดสินใจลงทุน และเม่ือมีขอสงสัยควรสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนตัดสินใจ
ซ้ือหนวยลงทุน โดยควรลงทุนเม่ือเห็นวาการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกลาวได 

หนังสือชีช้วนสวนสรุปขอมูลสาํคัญ
ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556
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สัดสวนของประเภททรัพยสินท่ีกองทุนรวมลงทุน  ผลการดําเนินงาน (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
คาธรรมเนียม  ขอมูลการซื้อ/ขายหนวยลงทุน 

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV) 
 การจัดการ 1 ไมเกิน 1.00 % (ปจจุบัน 0.64 %)   
 ผูดูแลผลประโยชน 1 ไมเกิน 0.15 % (ปจจุบัน 0.04 %)  
 นายทะเบียน 1 ไมเกิน 0.10 % (ปจจุบัน 0.11 %)   
 คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ 1 ตามที่จายจริง (ปจจุบัน 0.46 %) 
 คาสอบบญัชี 2 ตามที่จายจริง (ปจจุบัน 0.39 %) 
 คาใชจายอ่ืนๆ 2 ตามที่จายจริง (ปจจุบัน 0.10 %) 
 รวมคาใชจายทั้งหมด 3 ไมเกิน 5.00 % (ปจจุบัน 1.74 %) 
คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน (% ของมูลคาหนวยลงทุน) 
 คาธรรมเนียมการขาย 1            ไมเกิน 1.50 % (ปจจุบัน 1.00 %) 
 คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืน 1              ไมมี 
 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 1 

- สับเปลี่ยนเขา   ไมเกิน 1.50 % (ปจจุบัน 1.00 %) 
- สับเปลี่ยนออก   ไมมี 

หมายเหต ุ
1   รวมภาษีมูลคาเพ่ิม  
2 คาสอบบญัชี คาธรรมเนียมธนาคาร คาไปรษณีย ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
3 ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย และคาธรรมเนียมตางๆที่เกิดขึ้นจากการ
ซ้ือขายหลักทรัพย 
 คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับ  ดังนั้น ผูลงทุนควร

พิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน 

  การซ้ือหนวยลงทุน : 
- ทุกวันทําการ 
- มูลคาขั้นต่าํของการซ้ือ            5,000 บาท 

 การขายคืนหนวยลงทุน : 
ทุกวันทําการ 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชําระเงินคาขายคนืหนวยลงทุนเปนเช็คหรือโอนเงิน   
เขาบัญชีธนาคารตามที่ทานไดระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน  
ภายใน 5 วันทําการนับจากวันทําการรับซ้ือคืน 

 
 ผูลงทุนสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่  

1. website: www.assetfund.co.th  
2. NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com 
3. ประกาศทีบ่ริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

  

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 
 

 บริษัทจัดการกองทุนรวม : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด
ที่อยู  :  ช้ัน 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท :            02 672-1000 
Website :  www.assetfund.co.th 
ผูลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม และรับหนังสือช้ีชวน และโครงการ
และขอผูกพัน ไดที่ บริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ บลจ.
แอสเซท พลัส จํากัด แตงตั้ง 

 

 
 
 
 
 
 

 

การพิจารณารางหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเปนการแสดงวาสาํนักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนของ
กองทุนรวม  หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น   
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอ่ืนสําคญัผิด

-  การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซ่ึงผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุน
คืนเต็มจํานวน  
-  ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ีชวน 
- ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผูสนับสนุนการขาย 
 หรือรับซ้ือคนืหนวยลงทน 

ขอมูลอ่ืน 
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หนังสือชีช้วนสวนขอมูลกองทุนรวม – ขอมูลสรุปโครงการฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กองทุนเปดแอสเซทพลสัโกลบอลอัลโลเคชั่น
Asset Plus Global Allocation Fund (ASP-GAF)
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม – ขอมูลสรุปโครงการฯ 
กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคช่ัน 

ขอมูลสรุปโครงการฯ + ขอผูกพัน  

ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 
ประเภท กองทุนรวมหนวยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
อายุโครงการ ไมกําหนด  
 
กองทุนรวมน้ีจะนําเงินไปลงทุนในทรัพยสินใด 
เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน BlackRock Global Allocation Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมต่ํากวารอยละ 80% ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ และไมเกิน 10 ลานเหรียญสหรัฐ เงินลงทุนสวนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากระยะสัน้ หรือตราสารเทียบเทาเงินสด (near cash) ระยะสั้น 
ซ่ึงสถาบันการเงินในประเทศที่กองทุนไดลงทุนไวเปนผูออก เพ่ืออํานวยความสะดวกในการลงทุนในตางประเทศของกองทุน และจะลงทุนในสินทรัพย
สภาพคลอง เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนในประเทศ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เพ่ือสํารองไวสําหรับคาใชจายใน
การดําเนินงานของกองทุนเพ่ือรอการลงทุน หรือเพ่ือรักษาสภาพคลองของกองทุน   
ผูลงทุนจะไดอะไรจากเงินลงทุน  
ผูลงทุนมีโอกาสไดรับผลตอบแทนในรปูของกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพ่ิมขึ้น เม่ือผูลงทุนขายคืนหนวยลงทุน  

ลักษณะท่ีสําคัญของกองทุน 

 มีการกําหนดประเภทผูลงทุน หรือแบง class หรือไม : ไมมีการแบง class  
 มี fund size เทาไหร : 

ไมเกิน 410  ลานบาท  
 เหมาะสมกับเงินลงทุนลักษณะใด  ควรลงทุนในระยะเวลานานเทาใด 

เหมาะสมกับผูลงทุนทีต่องการนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ และมีโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนทีด่ี ทั้งนี้ ผูลงทุนควรมีความเขาใจและยอมรับ
ความเสี่ยงของการลงทุนในตางประเทศได 

 ปจจัยใดมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุน 
- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยที่กองทุน BlackRock Global Allocation Fund ลงทุน 
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

 เปนกองทุนรวมท่ีมีผูประกันเงินลงทุน หรือมุงเนนคุมครองเงินตน หรือไม 
เปนกองทุนรวมท่ัวไปท่ีไมใชกองทุนที่มีผูประกันเงินลงทุน และไมไดคุมครองเงินตน 

 รอบระยะเวลาบัญชี  
31 ธันวาคม 

ขอกําหนดการซื้อขายโอน 

 วิธีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการเปดซ้ือ-ขายหนวยลงทุนทุกวันทําการ โดยตดิตอไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และโดยชําระเงินคาจองซ้ือ
ดวยเงินสดหรือเช็คสั่งจาย “บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด”  ซ่ึงเปนบัญชีกระแสรายวัน ซ่ึงเปดไวกับธนาคารกสิกรไทย 
สาขาราษฎรบูรณะ  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาพระรามที่ 3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร และธนาคารไทยพาณิชย สาขาถนนวิทย ุ
  
สําหรับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเปนเช็คหรือโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามท่ีทานไดระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือ
หนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับจากวันทําการรับซ้ือคืน    

 กรณีใดท่ีบลจ. สงวนสิทธิไมขายหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซ้ือตามคําสั่งจองซ้ือหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลววาการจองซ้ือในกรณีดังกลาวมี
ผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุอันควร
สงสัยวาการซ้ือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนอาจเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 
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 มีการเล่ือนกําหนดเวลาชําระคาขายคืน การไมขาย / ไมรับซื้อคืน หยุดรับคําส่ังซื้อ / ขายคืน  
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดในกรณี
ดังตอไปนี้ 
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูดแูลผลประโยชน
แลว 
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 
(ข) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของ
บริษัทจัดการกองทุนรวม 
(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบวาราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง
นั้นตางจากราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง และ
ผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังท่ีรับไวแลว 
บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คําสั่งขายคนื หรือคําสั่งสบัเปลีย่นหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว 
หรืออาจหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย หรือศูนยซ้ือขายหลักทรัพย ไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกต ิ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตสุมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี ้โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนแลว 
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล 
(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค) มีเหตุจําเปนอ่ืนใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 
ทั้งนี้ การไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลว หรือการหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสบัเปลี่ยน
หนวยลงทุน ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหกระทําไดไมเกินหนึ่งวันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันจากสาํนักงาน 
(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตกุารณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวมอยางมี
นัยสําคัญ 
(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกต ิทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยที่ซ้ือ
ขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละสบิของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจาก
ตางประเทศไดตามปกต ิหรือ 
(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติซ่ึงเหตุดงักลาวอยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทจัดการกองทุนรวม และผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว 
(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคาํสั่งซ้ือหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปนี้ 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้นๆ มีสวนเกีย่วของกับการกระทําดังตอไปนี ้
1. การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปนกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายตางประเทศ 
2. การใหการสนบัสนนุทางการเงินแกการกอการราย หรือ 
3. การกระทําที่เปนการปฏิบัตติามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสาํคัญ 
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การหยุดรับคําส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน 
เพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษา
เสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัทจัดการหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการช่ัวคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตรวมแลวตองไมเกิน 20 วันทําการตดิตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปได 

 วิธีสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกับกองทุนเปดอ่ืนที่บริษัทจัดการกําหนดใหสามารถสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนได ตามวัน เวลา ที่บริษทั
เปดใหมีการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

 กําหนดวิธีการโอน & ขอจํากัดการโอน  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดภายใตขอจํากัดการซ้ือขาย โอน โดยผูโอนจะตองชําระคาธรรมเนียมการโอนรายการละ 50 บาท 

 ชองทางการเปดเผย NAV  
 ทานสามารถตดิตามมูลคาหนวยลงทุนของทาน ในเว็บไซตของบริษทัจัดการที่ www.assetfund.co.th หรือจาก หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจไดทุกวัน
 ทําการ 

สิทธิของผูถือหนวยลงทุน 

 มีการออกและสงมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูลงทุนทุกคร้ังที่มีการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน
ใหผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนบัตั้งแตวันทําการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

 ผูลงทุนถูกจํากัดสิทธิในเร่ืองใด  
กรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบคุคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

 ชองทาง / วิธีการตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียง 
ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงได โดยวิธีการที่บริษทัจัดการไดเปดเผยไวทีส่ํานักงาน
ของบริษัทจัดการ หรือผานเครือขายอินเทอรเนตของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 ชองทางและวิธีการรองเรียน  
ติดตอบริษัทจัดการท่ี บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด โทร02-672-1111สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต Help Cent er  หรือ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร.02-470-3200 

บุคคลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการของกองทุน 

 ขอมูลเก่ียวกับบริษัทจัดการ  
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด ช้ัน 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร เลขที่ 175  ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120 www.assetfund.co.th  Asset Plus Call Center 02-672-1111 สอบถามขอมูลอัตโนมัติ 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4480 

 
รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

1. นายนภดล รมยะรูป ประธานคณะกรรมการ 
2. นางภรณี  ทองเย็น กรรมการ 
3. นายพิทเยนท อัศวนิก กรรมการ 
4. นายรัชต โสดสถิตย กรรมการ 

 
รายช่ือผูบริหาร คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

1.  นายรัชต โสดสถิตย ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. ดร .ไกรสร โอภาสวงการ กรรมการ 
3. นายวีระศักดิ ์ ศุภคติธรรม กรรมการ 

 
จํานวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใตการบริหารจัดการของบริษัท 
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 มีจํานวนกองทุนรวมทั้งหมด 50 กองทุน มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมเทากับ 16,869,863,610.00 บาท 
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รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน    
1. นายรัชต โสดสถิตย 
2. นางสาวฤด ี ปติอารยกุล 
3. นายสุพงศวร เม้ียนโภคา 
4. นางสาวนรี พฤกษยาภัย 
5. นายสุชัย  สุตภาคย 
6. นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย 
7. นายสุนทร ทองทิพย  
8. นายสุทิน แซโงว 
9. นายสุทธิรักษ โหตกษาปนกลุ 
10. นายเชาวนกร โชติบัณฑ 

 
รายช่ือผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมท้ังหนาท่ีความ
รับผิดชอบของผูจัดการกองทุนดังกลาว 
 
 รายช่ือผูจัดการกองทุน  

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารจัดการกองทุนรวม 

หนาท่ี ความรับผิดชอบ 

นางสาวฤดี ปติอารยกุล, CISA - BE, Quantitative Economics,  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- CISA (Certified Investment and 
Securities Analyst)  Level 3 

- 2555 ผูจัดการกองทุนอาวุโส บลจ.แอสเซท 
พลัส 
- 2553-2554 SVP, บลจ.กิมเอ็ง 
- 2549-2553 VP, บลจ.ไอเอ็นจี 
- 2548-2549 VP, บลจ.ยูโอบี 
- 2543-2548 VP, บลจ.บีโอเอ 
- 2538-2542 ผูจัดการกองทุน, Thai Asia 
Mutual Fund 
- 2535-2538 Officer, Research 
Department,บลจ.เอ็มเอฟซี 

บริหารการลงทุน 
กองทุนตราสารหนี ้
 

 

 

นายสุพงศวร เม้ียนโภคา, CFA 

 

 

 

 

- MSc, Finance, The University of 
The University of Strathclyde, 
Glasgow, Scotland 
- BA, Economics (เกียรตินิยมอันดับ 
1),  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 
- Chartered Financial Analyst 
(CFA), The CFA Institute, USA 

 

 

- 2555 ผูจัดการกองทุนอาวุโส 
บลจ.แอสเซท พลัส 
- 2553-2555 Head of Investment, Wealth 
Management, Standard Chartered Bank 
(Thailand) Plc. 
- 2551-2553 ผูจัดการ, Special Investment 
Department, Office of Alternative 
Investment, กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ 
- 2549-2551 ผูจัดการกองทุน, ธุรกิจกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ, บลจ.ทิสโก 
5. ป 2546-2549 Assistant Vice President – 
Investment Banking, บล.ทสิโก 

บริหารการลงทุน 
กองทนุตราสารทุน 
 

นางสาวนรี พฤกษยาภัย - MBA, International Business, 
(Dean List) Schiller International 
University, Heidelberg, Germany 
- BBA in Finance and Banking  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- A pass in Chartered Financial 
Analyst (CFA) level I examination 
by The CFA Institute, USA   

- 2554-ปจจุบัน ผูจัดการกองทุนอาวุโส บลจ.
แอสเซท พลัส 
- 2547 - 2554 SVP, Investment 
Management Group บลจ .ไทยพาณิชย 
- 2545-2547 ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้ 
บลจ.อเบอรดีน 
- 2543-2545 Assistant Fund Manager, 
Asset  Management Department, Schroder 
Asset Management  
- 2540-2541 
Analyst, FBCB Asset Management 

บริหารการลงทุน 
กองทุนตราสารหนี ้
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ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารจัดการกองทุนรวม 

หนาท่ี ความรับผิดชอบ 

(Inaffliate of INDOCAM) 
- 2537 - 2540 Fixed Income Dealer, บริษัท
เงินทุนหลักทรัพยธนสยาม จํากัด 

นายสุชัย สุตภาคย - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระ
นครเหนือ สาขา สถิติประยุกต 
- MBA International Business, สถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 
- A pass in Chartered Financial 
Analyst (CFA) level II examination by 
The CFA Institute, USA 

- 2556-ปจจุบัน ผูจัดการกองทุนอาวุโส บลจ.
แอสเซท พลัส 
- 2554 – 2556 หัวหนาฝายจัดการลงทุนตรา
สารทุน บลจ .ไทยพาณิชย 
- 2552 – 2554 ผูจัดการกองทุนอาวุโส 
 บลจ .กสิกรไทย จํากัด 
- 2551 – 2552 ผูจัดการกองทุนอาวุโส 
บล .บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
- 2548 – 2551 ผูจัดการกองทุนอาวุโส 
บ.อเมริกันอินเตอรเนช่ันแนลแอสชัวรันส 
- 2544 – 2548 ผูจัดการกองทุนอาวุโส 
บลจ .เอ็มเอฟซี จํากัด 

บริหารการลงทุน 
กองทุนตราสารทุน 
 

นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย - MS, Finance  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
- BE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- A pass in Chartered Financial 
Analyst (CFA) level I examination by 
The CFA Institute, USA   

- 2555 ผูจัดการกองทุน 
บลจ.แอสเซท พลัส 
- 2554 Equity Analyst บลจ.กิมเอ็ง  
- 2553 ผูจัดการกองทุน บล.ไอรา 
- 2552 ผูจัดการกองทุน บลจ.ฟนันซา 
- 2550 นักวิเคราะห และผูชวยผูจัดการกองทุน 
บลจ.ฟนันซา 

บริหารการลงทุน 
กองทุนตราสารหนี ้
 

นายสุนทร ทองทิพย - BA,Economic  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- MA,Economic    
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- A pass in Chartered Financial 
Analyst (CFA) level I examination by 
Association for Investment 
Management and Research (AIMR) 

- 2554-2556 Senior Officer, บลจ.กรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) 
- 2552-2554 Manager,บล.กิมเอ็ง จํากัด 
(มหาชน) 
 

บริหารการลงทุน 
กองทุนตราสารทุน 
 

นายสุทิน แซโงว  

 

-  B.Econ. , (1st  class honors), 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- MBA, The University of Chicago 
Booth School of Business, Chicago, 
IL, USA 
 

- 2012-2013  Fund Manager, Capital 
Dynamics Asset  Management, Kuala 
Lumpur, Malaysia 
- 2010-2012 Senior Investment Manager, 
Central Treasury Department, บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย 
- 2008-2010 Balance Sheet Strategy 
Manager, Central Treasury Department , 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
 

บริหารการลงทุน 
กองทุนตราสารทุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 7

 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 
 
 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 
 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) โทร. 02-680-1111 
 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด  โทร. 02-627-3100 

ตอ 1388 
 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

โทร. 02-658-8888 
 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

โทร. 02-635-1700 
 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) โทร. 02-275-0888 
 บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) โทร. 02-659-3369 
 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) โทร. 02-659-7000 
 บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด โทร. 02-697-3800 
 บริษัทหลักทรัพย เมอรช่ัน พารทเนอร จํากัด (มหาชน) 

โทร. 02-660-6688 ตอ 6649, 6671, 6632 
 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทร. 02-231-3777 
 บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000  

ตอ 8883, 8887 
 บริษัทหลักทรัพยยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาขน) 
 โทร.02-659-8000 ตอ 8083, 8231 
 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

โทร.02-862-9999 
 บริษทัหลักทรัพย เมยแบงก  กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

โทร. 02-658-6300 ตอ 6330 
 

 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด  โทร. 02-672-5999 ตอ 5294, 
5965 

 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) โทร. 02-680-3333 
 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทร. 02-638-

5000 
 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด  โทร. 02-648-1111   

ตอ 1438 
 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร. 02-217-8852 
 ธนาคารแลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน)  โทร. 02-359-0000  

ตอ 4704, 4706 
 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) โทร. 02-684-8731, 8737 
 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด โทร. 02-949-1130 
 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โทร. 02-695-5847 
 บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาขน) โทร.02-648-3689 
 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
 โทร. 02-658-9240, 9248 
 ธนาคารแหงประเทศจีน จํากัด  
 โทร. 02-286-1010 ตอ 2704, 2707 
 บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด  
 โทร. 02-680-5031 
 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 
  โทร. 02-343-9532, 02-343-9539 

 
 นายทะเบียนหนวยลงทุน 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด โทรศัพท 02-672-1000 

 ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  โทร  .02-470-3200-1   
นอกจากหนาที่ตามสัญญาแตงตั้งแลว ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน ยังมีหนาที่
ตามกฎหมายในการรักษาประโยชนผูลงทุนดวย 

ชองทางท่ีผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกองทุน 

 บริษัทจัดการ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม แอสเซท พลัส จํากัด 
เลขที ่175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ช้ัน 7 ช้ัน 21 และ ช้ัน 26 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
Asset Plus Call Center 02-672-1111 www.assetfund.co.th 
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 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 
 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) โทร. 02-680-1111 
 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด  โทร. 02-627-3100 

ตอ 1388 
 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

โทร. 02-658-8888 
 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

โทร. 02-635-1700 
 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) โทร. 02-275-0888 
 บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) โทร. 02-659-3369 
 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) โทร. 02-659-7000 
 บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด โทร. 02-697-3800 
 บริษัทหลักทรัพย เมอรช่ัน พารทเนอร จํากัด (มหาชน) 

โทร. 02-660-6688 ตอ 6649, 6671, 6632 
 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทร. 02-231-3777 
 บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000  

ตอ 8883, 8887 
 บริษัทหลักทรัพยยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาขน) 
 โทร.02-659-8000 ตอ 8083, 8231 
 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

โทร.02-862-9999 
 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก  กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

โทร. 02-658-6300 ตอ 6330 
 

 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด  โทร. 02-672-5999 ตอ 5294, 
5965 

 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) โทร. 02-680-3333 
 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทร. 02-638-

5000 
 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด  โทร. 02-648-1111   

ตอ 1438 
 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร. 02-217-8852 
 ธนาคารแลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน)  โทร. 02-359-0000  

ตอ 4704, 4706 
 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) โทร. 02-684-8731, 8737 
 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด โทร. 02-949-1130 
 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โทร. 02-695-5847 
 บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาขน) โทร.02-648-3689 
 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
 โทร. 02-658-9240, 9248 
 ธนาคารแหงประเทศจีน จํากัด  
 โทร. 02-286-1010 ตอ 2704, 2707 
 บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด  
 โทร. 02-680-5031 
 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 
  โทร. 02-343-9532, 02-343-9539 

 

ปจจัยเส่ียงของกองทุนรวม 
 ความเส่ียงทางดานการเมือง และเศรษฐกิจ  เนื่องจากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนที่จดทะเบียนในตางประเทศ ที่มีนโยบายที่จะ
กระจายการลงทุนในหลายประเทศ  จึงอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงนี้  โดยติดตามสถานการณทางการเมืองและเศรษฐกิจอยางใกลชิด
และนํามาพิจารณาอยางสมํ่าเสมอ 

 ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน กองทุนสามารถทําการปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของคาเงินบาทกับเงินตราสกุลตางประเทศ ทั้งนี้
อาจทําใหไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตางประเทศนอยลง ถาคาเงินสกุลตางประเทศแข็งคาขึ้น  และในกรณีที่ผูจัดการกองทุนไมไดทํา
ธุรกรรมปองกันความเสี่ยง ผูถือหนวยลงทุนอาจขาดทุนหากคาเงินสกุลตางประเทศออนคาลง  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง : บริษัทจัดการจะเลือกสรรวิธีปองกันความเสี่ยงในดานนี้ใหเหมาะสมตามสภาวการณแตละขณะ 

 ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เนื่องจากสัญญาซ้ือขายลวงหนา  อาจมีความผันผวนมากกวาหลักทรัพยพ้ืนฐาน  ดังนั้น 
หากกองทุนลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนายอมทําใหสินทรัพยสุทธิมีความผนัผวนมากกวาการลงทุนในหลักทรัพยพ้ืนฐาน (Underlying Asset)   
กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวเพ่ือปองกันความเสี่ยง  กองทุนจะผูกพันตามเง่ือนไขที่ระบุในสญัญาปองกันความเสี่ยง ซ่ึงราคา ณ วันใช
สิทธิอาจมากกวา หรือนอยกวาราคาตลาดขณะน้ัน   ทั้งนี้   การลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงนั้น อาจไมสามารถปองกัน
ความเสี่ยงไดทั้งหมด และกรณทีี่ผูจัดการกองทุนคาดการณผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่มากขึ้น  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง : ผูจัดการกองทุนจะวิเคราะหสถานการณอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา
เปนไปในทิศทางที่ถูกตอง เพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ือใหกองทุนมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยจะลงทุนในสัดสวนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย
ที่ตองการปองกันความเสี่ยง 

 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไดรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศลาชา เนื่องจากความแตกตางทางดานเวลาระหวาง
ประเทศ   
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แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง : บริษัทจัดการจึงกําหนดใหผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนจะตองแสดงความจํานงที่จะ
ขายคืนหนวยลงทุนลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 3 วันทําการ นอกจากนี้วันหยุดทําการของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุนอาจไมตรงกับวันหยุดทําการ
ของประเทศไทย จึงอาจสงผลกระทบตอระยะเวลาในการชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหกบัผูถือหนวยลงทุนทาํใหชากวาปกต ิ

 ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํากําไรของ
บริษัท อาจเปนเหตุใหผูลงทุนไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง   
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง : ผูจัดการกองทุนตางประเทศจะวิเคราะหสถานะทางการเงินของบริษัททีล่งทุนอยางสมํ่าเสมอเพ่ือลด
ความเสี่ยงในดานนี ้

 ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหน้ีของผูออกตราสาร (Credit Risk)  คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูออกตราสารหนี้ไมสามารถ
จายคืนเงินตน และหรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง : ผูจัดการกองทุนตางประเทศจะทบทวนการจัดอันดบัความนาเช่ือถือของบริษัทที่ลงทุนอยางสมํ่าเสมอ
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามกําหนด 

 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของ
ตราสารปรับตัวขึ้นลง  โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เชน  การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของคาเงิน  อัตรา
ดอกเบี้ย เปนตน   
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง : เนื่องจาก กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน UBS (Lux) Key Selection Sicav-Gloval 
Allocation (EUR) B เปนสัดสวนใหญของกองทุน ซ่ึงผูจัดการกองทุนของกองทุนตางประเทศดังกลาวจะทําการติดตามสภาพตลาด และวิเคราะห
ความเสี่ยงดานนี้อยางสมํ่าเสมอเพ่ือลดความเสี่ยงดานนี้   

 ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซ้ือหรือขายตราสารไมไดในระยะเวลาหรือราคา
ตามที่กําหนดไว เนื่องจากโอกาสในการซ้ือหรือขายตราสารมีจํากัด  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง : เนื่องจากกองทุน UBS (Lux) Key Selection Sicav-Gloval Allocation (EUR) B  มีนโยบายที่จะลงทุน
ในหลักทรัพยที่มีสภาพคลอง จึงมีความเสี่ยงดานนี้นอย นอกจากนี้บริษัทจัดการไดกําหนดใหมีการขายคนืหนวยลงทุนเปนรายสปัดาห โดย
กําหนดใหแจงความจํานงลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการ ทําใหบริษทัจัดการสามารถขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนในตางประเทศเพ่ือนํามาชําระ
คาขายคืนใหกับผูถือหนวยไดตามกําหนดเวลา 
 

    ตารางสรุปอัตราสวนการลงทุน      (แบบ 123-2) 

อัตราสวนการลงทุน ลงทุนไมเกินรอยละ 
อัตราสวนการลงทุนในผูออกทรัพยสิน หรือคูสัญญารายใดรายหน่ึง) company limit)  ASP-GAF กองทุนรวมท่ัวไป
-  การลงทุนในเงินฝากของธนาคารพาณิชยในประเทศ ที่มีอันดับความนาเช่ือถอือยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 20 20 

-     การลงทุนในทรัพยสินของผูออก/คูสัญญาในประเทศที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 15 15 
- การลงทุนในทรัพยสินของผูออก/คูสัญญาตางประเทศท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 15 15 
อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามกลุมกิจการ) group limit) 
- การลงทุนในทรัพยสินของกลุมกิจการใดกลุมกิจการหน่ึง 30 30 
อัตราสวนท่ีคํานวณตามประเภททรัพยสิน) product limit)   
- การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน 45 45 
- การลงทุนในหนวยลงทุนและใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวม 10 10 
- การลงทุนในหนวยลงทุนและใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของทุกกองทุนรวม 20 20 
อัตราสวนการลงทุนอ่ืนๆ  
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คาธรรมเนียม และคาใชจาย ท่ีเรียกเก็บจากกองทุน / ผูลงทุน (แบบ 123-3) 

 
คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 
 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได  ไมเกิน 5.00 % ตอปของ NAV  

○ คาธรรมเนียมการจัดการ 1 ไมเกิน 1.00 % ตอปของ NAV 0.64 ตอปของ NAV 

○ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 1 ไมเกิน 0.15 % ตอปของ NAV 0.04 ตอปของ NAV 

○  คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน 1 ไมเกิน 0.10 % ตอปของ NAV 0.11 ตอปของ NAV 

○  คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ 1 ตามที่จายจริง 0.46 ตอปของ NAV 

○ คาสอบบญัชี 2 ตามที่จายจริง 0.39 ตอปของ NAV 

○ คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย 
- ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 
 
- หลังการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 

 
ตามที่จายจริง แตไมเกิน 0.50 %ของจํานวน
เงินทุนของโครงการ 
ตามที่จายจริง แตไมเกิน 0.50 % ตอป ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

 
- 
 
- 

คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไมได   
คาใชจายอ่ืน ๆ 2 ตามที่จายจริง 0.10 ตอปของ NAV 
รวมคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจริงท้ังหมด 3                                                                                        1.74 ตอปของ NAV          

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน 
 

 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
○ คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน 1 ไมเกิน 1.00 % ของมูลคาหนวยลงทุน ไมเกิน 1.00 % ของมูลคาหนวยลงทุน 

○ คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 1 ไมเกิน 1.00 % ของมูลคาหนวยลงทุน ปจจุบันไมเรียกเก็บ 

○ คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 1 คิดเชนเดียวกับธรรมเนียมการขายและ 
รับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

คิดเชนเดียวกับธรรมเนียมการขายและ 
รับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

○ คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ในอัตรา 50 บาท ตอรายการ ในอัตรา 50 บาท ตอรายการ 
○ คาธรรมเนียมการโอนเงินคาซ้ือและขายคืนหนวยลงทุน อัตราท่ีสถาบันการเงินกําหนด อัตราท่ีสถาบันการเงินกําหนด 

○ คาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ือหนวยลงทุน อัตราท่ีสถาบันการเงินกําหนด อัตราท่ีสถาบันการเงินกําหนด 

○ คาใชจายอ่ืน ๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการ หรือนาย
ทะเบียนดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือ 

     จากกรณีปกติ 

ไมเกิน 75 บาทตอรายการ ไมเกิน 75 บาทตอรายการ 

หมายเหตุ 
1 รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
2 คาสอบบัญชี คาธรรมเนียมธนาคาร คาไปรษณีย ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
3 ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย และคาธรรมเนียมตางๆที่เกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย 
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ 

AAA เปนอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ําที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด ความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะสงผลกระทบนอยมาก 

AA มีความเสี่ยงต่ํามาก มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวาอันดับเครดิตที่สูงกวา 

A มีความเสี่ยงในระดับต่ํา มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงแตอาจไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวาอันดับเครดิตที่สูงกวา 

BBB มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลใหความสามารถในการชําระหนี้ลดลงเม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกวา 

T1+ เปนอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระคนืเงินตนและดอกเบี้ยในเกณฑสูง ซ่ึงผูออกที่ไดรับอันดับเครดิตใน
ระดับดังกลาวที่มีเคร่ืองหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนดัชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

F1+ เปนอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระคนืเงินตนและดอกเบี้ยในเกณฑสูง ซ่ึงผูออกที่ไดรับอันดับเครดิตใน
ระดับดังกลาวที่มีเคร่ืองหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนดัชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 
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ผลการดาํเนินงาน 
รอบปบัญชี สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 

(NAV ณ 27 ธันวาคม 2556 = 9.5253 บาท) 
 หนวย : รอยละ 

ผลการดําเนินงานยอนหลัง (%) 
กองทุน 3 เดือน 

27/09/2556 
6 เดือน 

28/06/2556 
1 ป 

28/12/2555 
3 ป 

30/12/2553 
Inception 

19/10/2548 
กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคช่ัน 0.70 6.01 8.36 -5.53 -16.53 
Benchmark (1) 0.37 5.40 10.23 24.36 28.26 

หมายเหตุ :  
1. คาเฉลี่ยระหวาง 36% S&P 500 Composite: 24% FTSE World (ex-US): 24% Merrill Lynch US Treasury current 5 
year: 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index  

 
 

 
 

 
 

คําเตอืนเกี่ยวกับการลงทนุในหนวยลงทุน 
 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการ เชนเดียวกันกับทีบ่ริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือ
กองทุนรวมตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน เพ่ือใหเกิดความเปน
ธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.assetfund.co.th 
 ผูลงทุนสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลตอการตัดสนิใจลงทุน เชน การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวของไดที่สํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ตของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
 บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทนุในหลักทรัพยเพ่ือตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศตางๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดแูลการซื้อขายหลักทรัพยของ
พนักงานได 
 การพิจารณารางหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเปนการแสดงวาสาํนักงานไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลใน
หนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น 
 กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคช่ัน อาจจะมีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดทั้งหมด ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลไดที่เวบ็ไซตของบริษัทจัดการ 

 
สวนรับรองความถูกตองครบถวน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส ไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนดวยความระมดัระวัง และรับรองวาขอมูล
ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด และไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคญั 
 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด  

 

                                            โดย    _____________________________ 

                               (นางสาวจารุลักษณ เรืองสุวรรณ) 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผล 
การดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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