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หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม – ข้อมูลสรุปโครงการฯ
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพือ่ การออม
ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภท

: กองทุนตราสารทุน

อายุโครงการ

: ไม่กาหนด

ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)
วันทีไ่ ด้รับอนุมัตใิ ห้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม : วันที่ 30 มีนาคม 2563
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุนรวม : วันที่ 21 เมษายน 2563 (ทัง้ นี ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ)
กองทุนรวมนีจ้ ะนาเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุน้ สามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มี
ปัจจัยพืน้ ฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กโดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ซึง่ รวมถึงหุน้ สามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือหุน้ ที่อยู่ระหว่ าง
IPO เพื่อจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารหนี ้ และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ ่งึ ทุน และ/หรือตราสารทางการเงิ น
และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ ฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็ นต้น ตลอดจนทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ
นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึง่ รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุน เช่น การทาสวอป และ/
หรือ สัญ ญาฟอร์เวิร ด์ ที่อ ้างอิงกับราคาตราสาร อัต ราดอกเบี ย้ และ/หรือ สัญ ญาฟิ วเจอร์ เป็ น ต้น ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมทัง้ อาจทาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืน ( Reverse Repo)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทัง้ นี ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนีท้ ่มี ีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนีท้ ่ไี ม่ได้รบั การ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมี
ไว้ซ่ึงตราสารหนี ้ท่ีมีอัน ดับความน่ าเชื่ อ ถื อ ต่ากว่าที่ สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี ้ท่ีไม่ได้รบั การจัดอันดับ ความ
น่าเชื่อถือ (Unrated) หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์ (Unlisted securities) ได้ เฉพาะกรณี ท่ีตราสารหนีน้ นั้ ได้รบั จัด
อันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (listed securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่
กองทุนลงทุนเท่านัน้
ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นบั ช่วงระยะเวลาดังนีร้ วมด้วยก็ได้
ทัง้ นี ้ โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
1 ช่วงระยะเวลา .30 วัน นับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา .30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รบั คาสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้าย
กองทุนจานวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี ้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทาการ
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บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสาหรับกองทุนนี ้ ให้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซือ้ หุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) ที่มี Market Cap ที่มีมูลค่าหลักทรัพ ย์ตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทาการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน ทัง้ นี ้ หากต่อมามูลค่าตลาดของบริษัทขนาดกลาง
และขนาดเล็กเติบโตกว่าหลักเกณฑ์ท่ีโครงการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะมีไว้ซ่งึ หุน้ ของบริษัทดังกล่าวต่อไปได้ โดยไม่ถือว่า เป็ น
การผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน นอกจากนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการกาหนดความหมายของ
บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่กาหนดไว้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยถือว่าได้ รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน
ผูล้ งทุนมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนในรู ปของกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ เมื่ อผูล้ งทุนขายคืนหน่วยลงทุน และสามารถนาเงินค่าซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาในปี ท่ีลงทุนได้ โดยผูล้ งทุนต้องปฏิบติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกาหนด
ลักษณะสาคัญของกองทุน
 มีการกาหนดประเภทผู้ลงทุน หรือแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน หรือไม่ :

กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทั่วไป และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้แก่
1. ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ: ASP-SME-SSF) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการออมเงินระยะยาว โดยเงินลงทุนสามารถนาเงินไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกาหนด
2. ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (ชื่อย่อ: ASP-SME-SSFX)
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการออมเงินระยะยาว และต้องการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
10 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยแยกจากวงเงินหักลดหย่อนค่าซือ้ หน่วยลงทุนออกจากชนิดเพื่อการออม
ตัวอย่างการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : โดยสมมุตใิ ห้
วันที่ 1
1. มูลค่าหน่วยลงทุนเสนอขายครัง้ แรก (IPO) ทัง้ หมด 35,000,000 บาท มูลค่าต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมซือ้ ขายหลักทรัพย์) แบ่งเป็ น
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 20,000,000 บาท
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ 15,000,000 บาท
2. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึน้ 20,000 บาท
3. มีรายการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ จานวน 10,000 บาท
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน
กองทุนรวม
ชนิดเพือ่ การออม ชนิดเพือ่ การออมพิเศษ
มูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้หลังหักค่าธรรมเนียม
35,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
การขายและค่าธรรมเนียมซือ้ ขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
20,000.00
11,428.57
8,571.43
มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึน้ 20,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุน
35,020,000.00
20,011,428.57
15,008,571.43
วิธีคิดการปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออม = 35,020,000 x (20,000,000/35,000,000)
หน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออมพิเศษ = 35,020,000 x (15,000,000/35,000,000)
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กองทุนรวม

หน่วยลงทุน
ชนิดเพือ่ การออม

หน่วยลงทุน
ชนิดเพือ่ การออมพิเศษ

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี ) โดยประมาณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.50% (+VAT 7%) = 0.535%

-513.31

-293.32

-219.99

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.10% (+VAT 7%) = 0.107%

-102.66

-58.66

-44.00

-30.80

-17.60

-13.20

-646.77
35,019,353.23
3,500,000.00
10.0055

-369.58
20,011,058.99
2,000,000.00
10.0055

-277.19
15,008,294.24
1,500,000.00
10.0055

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.03% (+VAT 7%)
= 0.0321%
ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)

วันที่ 2
1. มีรายการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จานวน 30,000 บาท
2. มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ จานวน 100,000 บาท
3. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ จานวน 10,000 บาท
4. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึน้ 250,000 บาท
หน่วยลงทุน
กองทุนรวม
ชนิดเพือ่ การออม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
35,019,353.23
20,011,058.99
(บาท) (วันที่ 1)

หน่วยลงทุน
ชนิดเพือ่ การออมพิเศษ

รายการทีเ่ กี่ยวข้ องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
1. ซือ้ หน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออม
10,000.00
2. ซือ้ หน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออมพิเศษ
รวมรายการทีเ่ กี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
10,000.00
(บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการทีเ่ กี่ยวข้องกับ
35,029,353.23
20,011,058.99
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ส่วนเพิม่ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
250,000.00
142,816.36
จานวน 250,000 บาท
35,279,353.23
20,153,875.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุน
วิธีคิดการปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออม = 35,279,353.23 x(20,011,058.99/35,029,353.23)
หน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออมพิเศษ = 35,279,353.23 x(15,018,294.24/35,029,353.23)

15,008,294.24

10,000.00
10,000.00
15,018,294.24
107,183.64
15,125,477.88

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี ) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.50% (+VAT 7%) = 0.535%

-517.11

-295.41

-221.70

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.10% (+VAT 7%) = 0.107%

-103.42

-59.08

-44.34
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ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.03% (+VAT 7%)
= 0.0321%
ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ จากการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมพิเศษ จานวน10,000 บาท/10.0055
= 994.5300 หน่วย

กองทุนรวม

หน่วยลงทุน
ชนิดเพือ่ การออม

หน่วยลงทุน
ชนิดเพือ่ การออมพิเศษ

-31.03

-17.72

-13.30

-651.56
35,278,701.68

-372.21
20,153,503.14

-279.34
15,125,198.54

3,500,994.5300

2,000,000.0000

1,500,994.5300

10.0768

10.0768

10.0768

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)

วันที่ 3
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซือ้ หน่วยลงทุน ชนิดเพื่อการออม จานวน 30,000 บาท
2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ จานวน 100,000 บาท
3. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึน้ 90,000 บาท
หน่วยลงทุน
กองทุนรวม
ชนิดเพือ่ การออม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)
35,278,701.68
20,153,503.14
(วันที่ 2)
รายการทีเ่ กี่ยวข้ องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
1. ซือ้ หน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออม
30,000.00
30,000.00
จานวน 30,000 บาท
2. ขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออมพิเศษ
-100,000.00
จานวน 100,000 บาท
-70,000.00
30,000.00
รวมรายการทีเ่ กี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการทีเ่ กี่ยวข้องกับ
35,208,701.68
20,183,503.14
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด
90,000.00
51,592.79
ส่วนเพิม่ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จานวน 90,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการทีเ่ กี่ยวข้องกับ
35,298,701.68
20,235,095.93
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด และส่วนเพิม่ ฯ
วิธีคิดการปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออม = 35,298,701.68 x (20,183,503.14/35,208,701.68)
หน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออมพิเศษ = 35,298,701.68 x (15,025,198.54/35,208,701.68)

หน่วยลงทุน
ชนิดเพือ่ การออมพิเศษ
15,125,198.54

-100,000.00
-100,000.00
15,025,198.54
38,407.21
15,063,605.74

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี ) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.50% (+VAT 7%) = 0.535%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.10% (+VAT 7%) = 0.107%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.03% (+VAT 7%)
= 0.0321%
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้ เพื่อการออม

-517.39
-103.48

-296.60
-59.32

-220.80
-44.16

-31.04

-17.80

-13.25
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-651.91
35,298,049.76

หน่วยลงทุน
ชนิดเพือ่ การออม
-373.71
20,234,722.22

หน่วยลงทุน
ชนิดเพือ่ การออมพิเศษ
-278.20
15,063,327.54

3,494,047.88

2,002,977.1356

1,491,070.7447

10.1023

10.1023

10.1023

กองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
- หน่วยลงทุนเพิม่ ขึน้ จากการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดเพือ่
การออมจานวน 30,000 บาท/10.0768
= 2,977.1355 หน่วย
- หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนชนิด
เพือ่ การออมพิเศษ จานวน 100,000 บาท/10.0768
= 9,923.7853 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)
 กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?

3,000 ล้านบาท และสงวนสิทธิท่จี ะเพิ่มทุนได้ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 เหมาะสมกับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในระยะเวลานานเท่าใด ?

- ผูล้ งทุนที่ประสงค์จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี และสามารถออมเงินระยะยาวได้ ทัง้ นี ้ กองทุนรวมเพื่อการออม ผูล้ งทุนต้องถือครอง
หน่วยลงทุนเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี เพื่อที่จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน
- กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนเพื่อการออม เพื่อที่จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการลงทุน ผูล้ งทุนที่ซือ้ หน่วยลงทุนต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่
กรมสรรพากรกาหนดเท่านัน้
- สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ของบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดเล็กที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึน้
หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
 ปั จจัยใดมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุน ?

1. ความผันผวนทางด้านราคาหรือผลตอบแทนที่อาจเกิดขึน้ กับหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุน
2. การขาดสภาพคล่องของตราสาร
 เป็ นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุน หรือมุ่งเน้นคุ้มครองเงินต้น หรือไม่ ?

เป็ นกองทุนรวมทั่วไปที่ไม่ใช่กองทุนที่มีผปู้ ระกันเงินลงทุน และไม่ได้คมุ้ ครองเงินต้น
 รอบระยะเวลาบัญชี

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
 การลงทุนในกองทุนรวมนีค้ วรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ัด (Benchmark) ใด ?

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภ ายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั
คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุ น
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
ประกาศ ข้อ ก าหนดของส านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ ย วกับ มาตรฐานการวัด ผลการด าเนิ น งานของกองทุน รวม และ/หรื อ
การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณี ท่ีผูอ้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อ ไป
โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
ข้อกาหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่วยลงทุน
 กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ?

การเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนสั่งซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาท และครัง้ ถัดไปไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาท โดยนาจานวนเงินที่ได้รบั ชาระหารด้วย
ราคาขายหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ สาหรับเงินลงทุนที่ซือ้ เกินวงเงินจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี อีกทัง้ จะไม่
นับเป็ นเงินลงทุนปกติของกองทุนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ดงั นี ้
เสนอขายครัง้ แรก ระหว่างวันที่ 1 – 17 เมษายน 2563 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ ถึงเวลา 15.30 น
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ทุกวันทาการซือ้ ขาย ผูส้ ่งั ซือ้ สามารถทา
การซือ้ หน่วยลงทุนได้ท่บี ริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด ตั้งแต่
เวลาเปิ ดทาการ ถึงเวลา 15.30 น.
สาหรับการเปิ ดบัญชีกองทุนหรือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมเป็ นครัง้ แรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีค่มู ือการลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบตั ิตามเพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขอรับคูม่ ือการลงทุนได้ท่บี ริษัท
จัดการ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และดาวน์โหลดได้ท่ี http://www.assetfund.co.th
การชาระเงินค่าจองซือ้ อาจชาระด้วยด้วยเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จากัด ” ซึ่งเป็ นบัญชี
กระแสรายวัน ซึง่ เปิ ดไว้กบั ธนาคารดังต่อไปนี ้
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บรู ณะ
2. ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3
3. ธนาคารกรุ งเทพ สาขาสาทร และ
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
5. ธนาคารกรุ งไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดงั กล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษั ทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยังไม่เปิ ดรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ในช่วง 3 เดือน นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี ้ หากบริษัทจัดการเปิ ดให้บริการดังกล่าว จะแจ้งวันที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถทารายการขายคืน
หน่วยลงทุนได้ ให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
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วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทกุ วันทาการซือ้ ขาย ตัง้ แต่เวลาเริ่มทาการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ เมื่อสิน้ วันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนั้น เป็ นเกณฑ์ในการคานวณและเป็ นราคาที่รบั รองโดย
ผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลัง เวลา 15.30 น. ของวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน รวมถึงวันหยุดทาการ (วันเสาร์ วันอาทิ ตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือว่า เป็ นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนซึ่งจะ
ใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้เมื่อสิน้ วันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนถัดไปนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณและเป็ นราคาที่รบั รองโดยผูด้ แู ล
ผลประโยชน์แล้ว
บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผถู้ ือ หน่วยลงทุน
ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน หรือใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
่ ริษัทจัดการ สงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?
 กรณีใดทีบ
1. บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน กับ หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ข องประเทศสหรัฐ อเมริก า พลเมื อ งสหรัฐ อเมริก า รวมถึง ผู้ท่ี มี ห นั งสื อ เดิ น ทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือ
ระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลอเมริกนั (US person)
ดังที่กล่าวมาข้างต้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธการจองซือ้ ตามคาสั่งจองซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณีท่บี ริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการจองซือ้ ใน
กรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง กฎหมายของ
บริษัทจัดการ หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการซือ้ หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจเป็ นความผิดมูลฐานหรือ ความผิดฐานฟอกเงิน
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 มีการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืน การไม่ขาย / ไม่รับซือ้ คืน หยุดรับคาสั่งซือ้ / ขายคืน แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนไว้อย่างไร?

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ท่ีเข้าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ล
ผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มี เหตุท่ี ท าให้ก องทุน รวมไม่ ได้ร ับ ช าระเงิน จากหลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์สิน ที่ ล งทุนไว้ต ามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่ าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมี คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่าราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขนึ ้ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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การไม่ขายหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งทีร่ ับไว้แล้ว
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั
ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีท่ปี รากฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซอื ้ ขายหลักทรัพย์ ไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ การไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้ว หรือการหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทาได้ไม่เกินหนึ่งวันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนีเ้ กิดขึน้ ซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวม
อย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ ทัง้ นี ้ เฉพาะในกรณี ท่ีกองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ท่ซี อื ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุท่ที าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติซ่งึ เหตุดงั กล่าวอยู่เหนื อการ
ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รบั ไว้แ ล้ว หรือ เป็ นการหยุดรับ คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู จ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่
บริษั ท จัด การรายเดิม ไม่ สามารถดารงความเพี ยงพอของเงิน กองทุน ได้ต ามประกาศคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ัดการเงินทุนสัญ ญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
(6) อยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อผูกพัน
การหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน
หรือ คาสั่งสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการ
ติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกไปได้
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 วิธีสับการเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร ?

สาหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการ บริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามวิธี “เข้าก่อน ออก
ก่อน” (FIFO) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการกองทุนกาหนด
บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปิ ดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรืออนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้ โดย
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทัง้ ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (IPO) และภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยจะ
ประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ หากบริ ษัท
จัดการเปิ ดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษั ทจัดการและ/หรือ
เว็บไซต์ของผูส้ นันสนุนการขาย (ถ้ามี)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่ อซือ้ หน่วยลงทุนของอีกกองทุนหนึ่ง
(กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งได้หกั ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื่อไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณี ท่ีกองทุนต้นทางใดมีการคิดค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตาม
ระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคานวณหน่วยลงทุนที่จะขายคืนจากกองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน
(FIFO)”
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะหยุดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี ้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทาการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวหรือ
ถาวร โดยประกาศผ่ านเว็บไซต์ของบริษั ทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คื นหน่วยลงทุน (ถ้ามี ) และจะแจ้ง ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการชนิดหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยังไม่เปิ ดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในช่วง 3 เดือน นับตัง้ แต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งวันที่ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนสามารถทารายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1. กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมที่อ ยู่ภายใต้การจัดการ สามารถทาได้โดยกรอก
รายละเอียดในใบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งการสับเปลี่ยน บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน จะมอบหลักฐานการรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะทาการสับเปลี่ยนมายังกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้รบั คาสั่ง
จากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการอื่น
(1) กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากบริษัทจัดการ (Switch out)
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมที่อยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) สามารถทาได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจานวนหน่วย
ลงทุนที่ตอ้ งการออกจากกองทุนต้นทาง และระบุช่ือกองทุนปลายทางพร้อมเอกสารหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพื่อประกอบการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วนาไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง)
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(2) กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าบริษัทจัดการ (Switch in)
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายังกองทุนรวมเพื่อการออมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) สามารถขอรับหนังสือชีช้ วน เอกสารการเปิ ดบัญ ชีผูถ้ ือหน่วยลงทุน ใบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และคู่มือการลงทุน ได้ท่ี
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้ทกุ วันทาการระหว่างเวลาทาการ และแสดงความจานงในการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้ากองทุนได้ดว้ ยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อมูล
ต่างๆ ในใบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
สาหรับผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีผถู้ ือหน่วยลงทุนจะต้องเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ื อ
หน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวบริษัทจัดการหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องทาการสับเปลี่ยนมายังกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและได้มีการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว
3. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมเพื่อการ
ออมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถทาได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสั่งสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุน
โดยระบุจานวนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งการออกจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกจากกองทุนเปิ ดต้นทาง (ถ้ามี) และหักส่วนต่างค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชาระค่า
ซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง โดยใช้ราคาขาย ราคารับซือ้ คืนและเงื่อนไขตามี่ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชีช้ วน
4. กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุการณ์ “การเลิกกองทุนรวม” (โอนย้ายการลงทุน)
เมื่อเกิดเหตุการณ์การเลิกกองทุนรวมตามหัวข้อ “เงื่อนไขในการเลิกกองทุน ” (ส่วนข้อผูกพัน) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาเนินการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ปยังกองทุนเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยการดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนในกรณี ดงั กล่าวบริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดในกองทุนนีข้ องผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการเป็ นผูต้ ดั สินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทัง้ นี ้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการจะดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นที่มีนโยบายที่ความเสี่ยงต่ากว่าหรือใกล้เคียงกับกองทุนนี ้ โดย
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการเห็นสมควร
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะดาเนินการโอนย้ายกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การดาเนินการของบริษัทจัดการ
เมื่อเลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน)
อย่างไรก็ตาม การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ (กองทุนเปิ ดต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษหรือกองทุนรวม
เพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นใด (กองทุนเปิ ดปลายทาง) กองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าวต้องเป็ นกองทุนรวมเพื่อการ
ออมพิเศษเท่านัน้ หรือเป็ นกองทุนรวมเพื่อการออมที่มีนโยบายเดียวกับกองทุนเปิ ดต้นทางเท่านัน้ และ/หรือ กองทุนอื่นใดที่สานักงาน
และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะประกาศเพิ่มเติมในอนาคต
 กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร ?

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน ไม่สามารถนาไป จาหน่าย
โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกันได้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
 ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกั บมูลค่ าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนได้จาก

ช่องทางใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากเว็บไซต์ www.assetfund.co.th

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้ เพื่อการออม
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สิทธิของผู้ถอื หน่วยลงทุน
 กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือผูล้ งทุนทุกครัง้ ที่มีการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีเป็ นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดาเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 15 วันทาการ นับตัง้ แต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรก และในกรณีท่เี ป็ นภายหลังระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
 ผู้ลงทุนถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ?

- กรณี ท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน ไม่สามารถนาไป จาหน่าย
โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกันได้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
 ช่องทาง / วิธีการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง

ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิ ดเผยไว้ท่ี
สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนทาได้อย่างไร ?

- ติดต่อบริษัทจัดการที่ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด โทรศัพท์ 02-672-1111
- สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศัพท์ 02-263-6000
- ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-470-1962 / 02-470-1523
บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุน
 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตที ้ าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th
 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1.
2.
3.
4.

นายนภดล
นายพิทเยนท์
นายโสภณ
ดร. พัชร

รมยะรู ป
อัศวนิก
บุณยรัตพันธุ์
สุระจรัส

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

 รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

1. ดร. พัชร
2. นายคมสัน
3. นายณัฐพล

สุระจรัส
ผลานุสนธิ
จันทร์สิวานนท์

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้ เพื่อการออม
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 จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 มีจานวนกองทุนรวมทัง้ หมด 49 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 23,520,047,035.94บาท
 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายณัฐพล
นายไมตรี
นายกมลยศ
นางสาวทิพย์วดี
นายกฤช
นางสาวศศินชุ
นายเมธวัฒน์

จันทร์สิวานนท์
โสตางกูร
สุขมุ สุวรรณ
อภิชยั สิริ
โคมิน
ลัพธิกลุ ธรรม
ว่องกิจ

 รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัตกิ ารศึกษา และประสบการณ์การทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้ง

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว
ชื่อ-สกุล

ประวัตกิ ารศึกษา

นางสาวทิพย์วดี อภิชยั สิริ * - MBA Executive, Chulalongkorn
University, Thailand
- Bachelor’s degree in Computer
Engineering, Chulalongkorn
University

ประสบการณ์การทางาน
- 2017 – Present: Equity Fund

-

-

นายกมลยศ สุขมุ สุวรรณ * - Master of Science in Financial
Investment and Risk
Management (2010), The
National Institute of Development
Administration (NIDA)
- Bachelor of Business
Administration in Finance (2008),
Kasetsart University
- CFA Charterholder
นายกฤช โคมิน *
- Msc. Microsystem Engineering
Albert ludwig universitat
- Nano Engineering, Chulalongkorn
University, Thailand
- CFA Level II

-

Manager, Asset Plus Fund
Management
Feb 2012 – Apr 2017: Vice
President, Domestic Equity Fund
Manager, UOB Asset Management
(Thailand)
Dec 2009 – Feb 2012: Fund
Manager, Tisco Asset Management
Apr 2006 – Dec 2009: Asset
Allocation Strategist and Investment
Analyst, SCB Asset Management
2017–Present: Senior Fund Manager,
Asset Plus Fund Management
2011-2017: Senior Fund Manager,
TISCO Asset Management
2008-2011: Fund Manager, CIMBPrincipal Asset Management

- 2016-Present: Equity Fund Manager,

หน้าที่
ความรับผิดชอบ
บริหารกองทุน

บริหารกองทุน

บริหารกองทุน

Asset plus Fund Management
- 2015-2016: Assistant Fund Manager,
Asset Plus Fund Management
- 2014-2015: Project manager Mahidol
University Faculty of science
- 2013-2014: Nanoscience
Researcher IMTEK
* ปฏิบตั หิ น้าที่เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนและผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้ เพื่อการออม
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 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด แต่งตัง้
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด โทรศัพท์ 02-672-1111
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-470-3200
นอกจากหน้าที่ตามสัญญาแต่งตัง้ แล้ว ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผูด้ แู ลผลประโยชน์ ยัง
มีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผลู้ งทุนด้วย
ช่องทางทีผ่ ู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุน
 บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตีท้ าวเวอร์ ชัน้ 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 www.assetfund.co.th
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

1. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-3390
2. บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-684-8888
3. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด โทรศัพท์ 02-648-3600
4. บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-680-1234
5. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ 02-680-5000
6. บริษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-231-3777
7. บริษัท หลักทรัพย์คนั ทรี กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-205-7000
8. บริษัท หลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-841-9000
9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-7777
10. บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-638-5000
11. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชนั จากัด โทรศัพท์ 02-103-8811
12. บริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จากัด โทรศัพท์ 02-660-5000
13. บริษัท หลักทรัพย์ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-660-5429-30
14. บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จากัด โทรศัพท์ 02-672-5920
15. บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-5800
16. บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-8888
17. บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทยจากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-696-0000
18. บริษัท หลักทรัพย์กรุ งศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-7000
19. บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-648-1111
20. บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมีโก้จากัด โทรศัพท์ 02-695-5000
21. บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-6300
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้ เพื่อการออม
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22. บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-660-6677
23. บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-660-6621
24. บริษัท หลักทรัพย์ภทั ร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-305-9000
25. บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-635-1700
26. บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-088-9999
27. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ 02-026-6222
28. บริษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด โทรศัพท์ 02-022-1499
29. บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ 02-949-1000
30. บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-217-8888
31. บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี ้ จากัด โทรศัพท์ 02-343-9500
32. บริษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-8000
33. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพบั บลิค จากัด โทรศัพท์ 02-266-6697
34. บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-009-8888

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้ เพื่อการออม
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ปั จจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพือ่ ลดความเสี่ยง
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึน้ ลง โดยได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยทาง
เศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทางการบริหารเพือ่ ป้ องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลของตราสาร และสภาวะการลงทุน
ในขณะนัน้
 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผอู้ อกตราสารหนีไ้ ม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้ตามที่กาหนด
แนวทางการบริหารเพื่อป้ องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผอู้ อกตราสารมีความมั่นคง มีสถานะการเงิน
ที่ดี และจะได้มีการจัดทาการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผูอ้ อกตราสาร รวมถึงอัตราส่วนด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อ
ประเมินความสามารถในการชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสารอย่างสม่าเสมอ
 ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk)

คือ ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงความสามารถในการทากาไรของบริษัท อาจเป็ นเหตุให้ผูล้ งทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามที่
คาดหวัง
แนวทางการบริหารเพือ่ ป้ องกันความเสี่ยง : ผูจ้ ดั การกองทุนมีหน้าที่วเิ คราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทุน รวมทัง้
ธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริษัทนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซือ้ หรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซือ้ หรือขายตราสาร
มีจากัด
แนวทางการบริหารเพือ่ ป้ องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเพื่อความ
คล่องตัวในการบริหารกองทุน
 ความเสี่ยงจากการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Leverage risk)

เนื่องจากสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พืน้ ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื ้ อขายล่วงหน้าย่อม
ทาให้สินทรัพย์สทุ ธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืน้ ฐาน (Underlying Asset)
กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคา
ณ วันใช้สิทธิอาจมากกว่า หรื อน้อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้ นี ้ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนัน้ อาจไม่
สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทงั้ หมด และกรณีท่ผี จู้ ดั การกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนที่มากขึน้
แนวทางการบริหารเพื่อป้ องกันความเสี่ยง : ผูจ้ ดั การกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าเป็ นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่ อป้องกันความเสี่ยงและเพื่ อให้กองทุนมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนที่มากขึน้ โดยจะลงทุนใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ท่ตี อ้ งการป้องกันความเสี่ยง
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 ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารทีม่ ีสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ มีลักษณะของสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝงที่เป็ นไปตามเกณฑ์หรือ ได้ร ับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้างอิงกับสินค้าหรื อตัวแปรเฉพาะเมื่อสินค้าหรือตัวแปรและโครงสร้าง
ของตราสารประเภทนี ้ ไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน อาทิ การเพิ่มความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยนให้แก่
กองทุนตราสารหนี ้ (Currency Mismatch) หรือการสร้างภาระผูกผันให้เกินกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน (Leverage) เช่น การเข้า
เป็ นคู่สญ
ั ญาออปชันที่ผูกพันกองทุนในฐานะผูใ้ ห้สญ
ั ญา (Option Writer) โดยไม่มีการลงทุนในสินค้าอ้างอิงเพียงพอต่อการส่งมอบ เป็ น
ต้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิตของคูส่ ญ
ั ญาและ/หรือในตราสาร
แนวทางการบริหารเพือ่ ป้ องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะเลือกลงทุนกับคูส่ ญ
ั ญาที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รบั การยอมรับจากสานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี ้ ตราสาร
ดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ทาให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารได้ ดังนัน้ กองทุนจึงจะ
พิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารและอายุของ Structured Note ที่ไม่ยาว
มากนักเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนัน้ แล้ว บางตราสารให้สิทธิแก่ผูอ้ อกในการที่จะชาระหนีต้ ามตราสารก่อนครบอายุตรา
สาร ซึง่ ในการชาระหนีต้ ามตราสารก่อนครบอายุตราสารนัน้ อาจมีผลกระทบจากมูลค่าหลักทรัพย์ท่ลี ดลงหรือเพิ่มขึน้ ได้
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่2 ข้อ1
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาลเป็ นประกัน
4

5

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ่งึ ทุน SN หรือศุกูก ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
4.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มี
ลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.5 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี ้
5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทั่วไป
ของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผอู้ อก
ตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซอื ้
ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตัง้ ขึน้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึง่ หุน้ ของบริษัทดังกล่าวซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่
อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มีการเพิกถอนหุน้ ออกจากการซือ้ ขายใน
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระผูกพันมีภูมิลาเนา
อยู่ตา่ งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating
แบบnational scale)
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นา้ หนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
5.3 หุน้ ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายตาม 5.1
5.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating 2 อยู่ในระดับ investment grade
5.5.1 reverse repo
5.5.2 OTC derivatives
5.6 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
5.6.1 จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้
ขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มี
การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
5.6.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พืน้ ฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สานักงานกาหนด
5.7 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ SET หรือของ
ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน
SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
5.8 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุน
ทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
ไม่จากัดอัตราส่วน
โครงสร้างพืน้ ฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund)
ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด และมีลกั ษณะตาม 5.7.1
7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
1
กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยู่ตา่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้
2
กรณี เป็ นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลื อกใช้ credit rating แบบ national
scale ได้
หมายเหตุ :
ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือคูส่ ญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้า ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี ้ แล้วแต่อตั รา
เป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว
ใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิตบิ คุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย หรือคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ
securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MFสามารถขาย
คืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ ่อี อกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้
(ข้อนีไ้ ม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E
P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบ
การลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)
3 reverse repo
4 securities lending
5 total SIP ซึง่ ได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตาม
ผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้
กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบ
ปี บญ
ั ชี เว้นแต่เป็ น MF ที่มีอายุ
โครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบ
อายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที่อายุ
กองทุน คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้ นี ้
เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ
≥ 1 ปี
รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%
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ข้อ
6

ประเภททรัพย์สิน
grade หรือไม่มี credit rating
derivatives ดังนี ้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives
ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
6.2 การเข้าทาธุรกรรม derivatives
ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
global exposure limit
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน
จากัด net exposure ที่เกิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน
100 ของ %NAV

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MFไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 หุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึ่ง
2

ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ่งึ ทุน
ตราสาร Basel III และศุกกู ของผู้
ออกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
หรือตราสารหนีภ้ าครัฐ
ต่างประเทศ)

อัตราส่วน
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุน้ ของบริษัท
รวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทนัน้
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน (financial liability)1 ของผูอ้ อกตราสาร
รายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ผี ู้
ออกตราสารมีหนีส้ ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปและยังไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนีส้ ินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนีส้ ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีส้ ินทางการเงินนัน้
จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทั่วไป และในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารไม่มีหนีส้ ิน
ทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้ องผูอ้ อก
รายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ ดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี credit
rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุน
เพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน
1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ผี อู้ อก
ตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

3

หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง

4

หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง

5

หน่วย property ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง

อัตราส่วน
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออก
หน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนีโ้ ดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย infra ทัง้ หมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนัน้ เว้นแต่
เป็ นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property ทัง้ หมดของกองทุน property ที่ออกหน่วย
นัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย private equity ทัง้ หมดของกองทุน private equity

6 หน่วย private equity
หมายเหตุ :
1
หนีส้ ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญ ชีท่ีผอู้ อกตราสารดังกล่าวได้จัดทางบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีนนั้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เป็ นที่ ยอมรับในระดับสากล เช่ น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ United
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
2
รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตราสาร
ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของ
กองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถอื หน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)
(ชนิดเพือ่ การออม และ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)
รายการทีเ่ รียกเก็บ
อัตราตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด
ไม่เกินร้อยละ 4.49 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดทีป่ ระมาณการได้
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 1.99 ต่อปี
2. ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.99 ต่อปี
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1
ไม่เกินร้อยละ 1.41 ต่อปี
 ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (IPO)
ของจานวนเงินทุนโครงการ
 ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการไม่ได้
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจริงทั้งหมด 2
 ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ตามที่จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้ หรือผู้ถอื หน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
(ชนิดเพือ่ การออม และ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)
รายการทีเ่ รียกเก็บ
อัตราตามโครงการ
 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.50
ไม่มี

 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 3

ไม่เกินร้อยละ 1.50

 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

ไม่เกินร้อยละ 1.00

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน4
 ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทน
ฉบับเดิมที่สญ
ู หาย

ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ
ฉบับละ 50 บาท

 ค่าธรรมเนียมการทารายการซือ้ ขายหน่วยลงทุน

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมการหัก
เงินเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน
ดาเนินการให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ
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หมายเหตุ
1
เมื่อคานวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทัง้ หมด
2
เนื่องจากเป็ นรอบระยะเวลาบัญชีปีแรก จึงยังไม่สามารถคานวณได้
3
กรณีการสับเปลี่ยนมาจากกองทุนรวมอื่ นที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวหรือไม่
ก็ได้ โดยจะประกาศให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ/หรือ เว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)
4
บริษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้ทารายการโอนหน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนเพื่อการออม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและจากผูส้ ่ งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้า งต้น เป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและภาษี
อื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันที่ มีการ
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สิ นทัง้ หมด หักด้วยมูลค่าหนี ้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คานวณ นัน้ เป็ นฐานในการคานวณค่าธรรมเนียม
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เ กินกว่าอัตราขัน้ สูงตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน
รอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึน้ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ดังกล่ าวโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด
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คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน
 บริษัทจัดการจะยังไม่เปิ ดรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า/ออก ในช่วง 3 เดือน นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกอง

ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี ้ หากบริษัทจัดการเปิ ดให้บริการดังกล่าว จะแจ้งวันที่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนสามารถทารายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับ
ซือ้ คืน (ถ้ามี)
 ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ท่ีระบุไว้ในคูม่ ือการลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศลงทุนด้วย
 ผู้ล งทุน ในหน่ วยลงทุน ชนิ ดเพื่ อ การออมพิ เศษ จะสามารถน าเงิน ที่ ซือ้ ไปหัก ลดหย่ อ นเงิน ได้พึงประเมิ น ได้ตามที่ จ่ายจริง แต่ไม่ เกิ น

200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ ผูล้ งทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ ที่
ซือ้ เกินวงเงินจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี และไม่สามารถนาไปนับเป็ นเงินลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมได้
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่ อ การออมตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน ไม่ ส ามารถนาไป

จาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกันได้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน ที่กรมสรรพากรและ/

หรือหน่วยงานของทางการประกาศกาหนด และต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ท่ีเคยได้รบั และจะต้องชาระคืนเงินภาษี ท่ีได้รบั ลดหย่อน
และเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร
 กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดเพื่อการออมและชนิดเพื่อการออมพิเ ศษ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์สูงสุด

ของผูล้ งทุน ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 2 ชนิดก่อนการลงทุน
 มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมลู ค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนสาหรับ

แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ทาให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วย

ลงทุน ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่าเทียมกัน
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และอาจ

ลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุน
ที่ตอ้ งการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สงู กว่าผูล้ งทุนทั่วไป ผูล้ งทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยง
ของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และผูล้ งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การ
ลงทุน และฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง
 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

อื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานกาหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้
เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่เี ว็บไซต์บริษัท (www.assetfund.co.th)
 ในกรณี ท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการอาจใช้

ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรือหยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้
 กองทุนนีอ้ าจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด ดังนัน้

หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ท่ี
เว็บไซต์ www.assetfund.co.th
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 ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ท่ีสานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
 บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผูป้ ระกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็ นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็ น

เรื่องที่ไม่พงึ กระทาโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ท่ผี ปู้ ระกอบธุรกิจ หรือพนักงานของผูป้ ระกอบธุรกิจได้รบั ตามเทศกาลที่เ ป็ น
ประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตั ิ ที่ผปู้ ระกอบธุรกิจกาหนดไว้ภายในบริษัท ซึง่ สามารถขอดูแนวทางนีไ้ ด้ท่บี ริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัท

จัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานได้
 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูล

ในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้

หนังสือชีช้ วนฉบับนี้รวบรวมขึน้ โดยใช้ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2563
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ส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนด้วยความระมัดระวัง และรับรองว่าข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
โดย
(นายคมสัน ผลานุสนธิ)
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