หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย
Asset Plus Daily Government Fund
(ASP-DGOV)

สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 3 สิน้ สุดวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2566

หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม – ข้อมูลสรุ ปโครงกำรฯ
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย
ประเภท และนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม
ประเภท

กองทุนรวมตราสารหนี ้

อำยุโครงกำร

ไม่กาหนด

ลักษณะพิเศษ

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

วันทีไ่ ด้รับอนุมัตใิ ห้จัดตัง้ และจัดกำรกองทุนรวม : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุนรวม : วันที่ 13 มีนาคม 2562
กองทุนรวมนีจ้ ะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนีภ้ าครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารหนี ้
ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื ้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจ เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย
ผูร้ บั รอง หรือผูค้ า้ ประกัน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ เงินฝาก และตราสารหนีท้ ่ีออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทเอกชน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่
เสนอขายในประเทศ ตามที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดให้
กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนจะดารงอายุถวั เฉลี่ยแบบถ่วงนา้ หนักของตราสารทัง้ หมดของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน
และตราสารหนีท้ ่กี องทุนลงทุนจะต้องมีกาหนดวันชาระหนีไ้ ม่เกิน 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุนหรือเข้าทาสัญญา
สาหรับการลงทุนในตราสารหนี ้ (ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย) หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมกรณีท่ีผอู้ อกหรือคู่สญ
ั ญาเป็ น
ธนาคารออมสินซึง่ รัฐบาลเป็ นประกันเงินฝากหรือตราสารนัน้ ) หรือ ธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse repo) หรือ ธุรกรรมการให้ยมื
หลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีอนั ดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่ง
แล้วแต่กรณี ดังนี ้
1. มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้
2. มี credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว
3. มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กบั 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสัน้ ตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนีท้ ่ีมีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) ตราสารหนี ท้ ่ี ไม่ ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถื อ (Unrated) และตราสารหนี ท้ ่ี เป็ นหุน้ กู้
ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนีอ้ ื่นที่มีลกั ษณะด้อยสิทธิ ในทานองเดียวกับหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซ่ึงตราสารหนีท้ ่ีมี อนั ดับ
ความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) ตราสารหนีท้ ่ีไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) เฉพาะ
กรณีท่ตี ราสารหนีน้ นั้ ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้
ผู้ลงทุนจะได้อะไรจำกเงินลงทุน
ผูล้ งทุนมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนในรูปของกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ จากดอกเบีย้ หรือกาไรส่วนเกินจากการลงทุนในตราสารหนี ้
และเงินฝาก
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ลักษณะทีส่ ำคัญของกองทุน
• มีกำรกำหนดประเภทผู้ลงทุน หรือแบ่ง class หรือไม่ ?
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทั่วไป และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 2 ชนิด ได้แก่
1. ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (ชื่อย่อ : ASP-DGOV-R) เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทั่วไป
2. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : ASP-DGOV-I) เหมาะสาหรับผูล้ งทุนสถาบันและ/หรือนิติบคุ คล
ตัวอย่างการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : โดยสมมติให้
วันที่ 1
1. มูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด 10,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนและค่าธรรมเนียมซือ้ ขายหลักทรัพย์) แบ่งเป็ น
- หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนทั่วไป 10,000,000 บาท
2. ดอกเบีย้ ค้างรับในวันแรก 20,000 บาท
3. มีรายการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนทั่วไป จานวน 30,000 บาท
4. มีรายการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน จานวน 25,000,000 บาท

มูลค่ำหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยได้
หลังหักค่ำธรรมเนียมกำรขำยและค่ำธรรมเนียม
ซือ้ ขำยหลักทรัพย์ (ถ้ำมี)
ดอกเบีย้ ค้ำงรับจำนวน 20,000 บำท
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่ำใช้จ่ำยกองทุน

กองทุนรวม

หน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสถำบัน

หน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนทั่วไป

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

20,000.00
10,020,000.00

0.00
0.00

20,000.00
10,020,000.00

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมต่อวัน (หำร 365 วัน)
ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร (ต่อปี ) โดยประมำณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรชนิดผู้ลงทุนสถำบัน
=0.40% (+VAT 7%)
-146.87
0.00
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
=0.50% (+VAT 7%)
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
= 0.03% (+VAT 7%)

-146.87

-8.81

0.00

-8.81

-155.68

0.00

-155.68

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

10,019,844.32

0.00

10,019,844.32

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

10.0198

0.0000

10.0198

ค่ำธรรมเนียมรวมต่อวัน

มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำทต่อหน่วย)
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วันที่ 2
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซือ้ หน่วยลงทุน ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป จานวน 30,000 บาท
2. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซือ้ หน่วยลงทุน ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน จานวน 25,000,000 บาท
3. มีรายการซือ้ หน่วยลงทุน ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน จานวน 3,000,000 บาท
4. มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนทั่วไป จานวน 10,000 บาท
5. มีสว่ นเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึน้ 250,000 บาท

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้ำ (บำท)
(วันที่ T)
รายการทีเ่ กีย่ วข้ องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
1. ซือ้ หน่วยลงทุนชนิดชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

กองทุนรวม

หน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสถำบัน

หน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนทั่วไป

10,019,844.32

0.00

10,019,844.32

30,000.00
25,000,000.00
25,030,000.00

30,000.00

25,000,000.00
2. ซือ้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถำบัน
25,000,000.00
รวมรำยกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บำท)
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิภำยหลังรำยกำรทีเ่ กี่ยวข้องกับ
35,049,844.32
25,000,000.00
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด
250,000.00
178,317.48
ส่วนเพิม่ ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ จำนวน 250,000 บำท
35,299,844.32
25,178,317.48
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่ำใช้จ่ำยกองทุน
วิธีคิดกำรปั นส่วนมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถำบัน = 35,299,844.32 x (25,000,000.00/35,049,844.32)
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป = 35,299,844.32 x (10,049,844.32/35,049,844.32)

30,000.00
10,049,844.32
71,682.52
10,121,526.84

ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมต่อวัน (หำร 365 วัน)
ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร (ต่อปี ) โดยประมำณของแต่ละชนิดกองทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรชนิดผู้ลงทุนสถำบัน
=0.40% (+VAT 7%)
-443.60
-295.24
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
=0.50% (+VAT 7%)

-148.36

ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
= 0.03% (+VAT 7%)

-31.04

-22.14

-8.90

ค่ำธรรมเนียมรวมต่อวัน

-474.64

-317.38

-157.26

35,299,369.68

25,178,000.10

10,121,369.58

3,498,028.9223

2,495,034.8805

1,002,994.0418

10.0912

10.0912

10.0912

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ จากซือ้ หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนทั่วไป
จานวน 30,000 บาท/10.0199 = 2,994.0418 หน่วย
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ จากการซือ้ หน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน จานวน 25,000,000 บาท/10.0199
= 2,495,034.8805 หน่วย
มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำทต่อหน่วย)
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วันที่ 3
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซือ้ หน่วยลงทุน ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน จานวน 3,000,000 บาท
2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนทั่วไป จานวน 100,000 บาท
3. มีสว่ นเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึน้ 90,000 บาท

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้ำ (บำท)
(วันที่ T+1)
รายการทีเ่ กีย่ วข้ องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
1. ซือ้ หน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนสถำบัน
จำนวน 3,000,000 บำท
2. ขำยคืนหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
จำนวน 100,000 บำท

กองทุนรวม

หน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถำบัน

หน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนทั่วไป

35,299,369.68

25,178,000.10

10,121,369.58

3,000,000.00

3,000,000.00

-100,000.00

-100,000.00

รวมรำยกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บำท)

2,900,000.00

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิภำยหลังรำยกำรทีเ่ กี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ส่วนเพิม่ ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ จำนวน 90,000 บำท
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิภำยหลังรำยกำรทีเ่ กี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด และส่วนเพิม่ ฯ

38,199,369.68

28,178,000.10

10,021,369.58

90,000.00

66,389.05

23,610.95

38,289,369.68

28,244,389.15

10,044,980.53

วิธีคิดกำรปั นส่วนมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถำบัน = 38,289,369.68 x (28,178,000.10/38,199,369.68)
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป = 38,289,369.68 x (10,021,369.58/38,199,369.68)
ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมต่อวัน (หำร 365 วัน)
ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร (ต่อปี ) โดยประมำณของแต่ละชนิดกองทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรชนิดผู้ลงทุนสถำบัน
=0.40% (+VAT 7%)
-478.43
-331.19
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
=0.50% (+VAT 7%)
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
-33.67
-24.84
= 0.03% (+VAT 7%)
-512.10
-356.03
ค่ำธรรมเนียมรวมต่อวัน
38,288,857.57
28,244,033.12
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
-หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ จากซือ้ หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
จานวน 3,000,000 บาท/10.0913 = 297,285.7808 หน่วย
3,785,405.08
2,792,320.66
- หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนผูล้ งทุนทั่วไป
จานวน 100,000 บาท/10.0912 = 9,909.6242 หน่วย
มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำทต่อหน่วย)
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10.1149

-147.23

-8.83
-156.07
10,044,824.46

993,084.42

10.1148
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• กองทุนรวมนีม้ จี ำนวนเงินทุนโครงกำรล่ำสุดเท่ำใด ?
3,000 ล้านบาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะเพิ่มเงินทุนของโครงการโดยจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

• เหมำะสมกับเงินลงทุนลักษณะใด ?
เหมาะสาหรับเงินลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับต่า ต้องการสภาพคล่องสูงใกล้เคียงเงินฝาก

• ปั จจัยใดมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุน ?
การเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารหนีท้ ่กี องทุนลงทุน ความสามารถในการชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสาร และการขาดสภาพคล่อง
ของตราสาร

• เป็ นกองทุนรวมทีม่ ีผู้ประกันเงินลงทุน หรือมุ่งเน้นคุ้มครองเงินต้น หรือไม่ ?
เป็ นกองทุนรวมทั่วไปที่ไม่ใช่กองทุนที่มีผปู้ ระกันเงินลงทุน และไม่ได้คมุ้ ครองเงินต้น

• รอบระยะเวลำบัญชี
- วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรกคือ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
- วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีคือ ทุกวันที่ 28 หรือ 29 กุมภาพันธ์ ตามแต่กรณี

• กำรลงทุนในกองทุนรวมนีค้ วรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ัด (Benchmark) ใด ?
1. ดัชนีพนั ธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน 50.00%
2. ดัชนีพนั ธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 50.00%
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั
คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการ
เปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ผี อู้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

• ท่ำนสำมำรถซือ้ กองทุนนีค้ วบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) ได้หรือไม่
บริษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้บริการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ ทัง้ นี ้ หากบริษัทจัดการเปิ ดให้บริการบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

• กำรลงทุนในรูปแบบกำรซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) คืออะไร
การลงทุนในรูปแบบการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ การที่ผลู้ งทุนขอทาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัท
ประกันชีวิตจะนาเงินค่าเบีย้ ประกันส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผลู้ งทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่บริษัท
ประกันชีวิตกาหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบีย้ ประกันชีวิตที่จะนาไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็ นเท่าใดขึน้ อยู่กบั หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ในกรมธรรม์ ทัง้ นี ้ เงินค่าเบีย้ ประกันชีวิตที่นาไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผล
ประกอบการของกองทุนรวมที่ผลู้ งทุนเลือกไว้
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ข้อกำหนดกำรในกำรซือ้ ขำยและโอนหน่วยลงทุน
• กองทุนรวมนีม้ วี ิธีกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร ?
กำรเปิ ดเสนอขำยหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (ASP-DGOV-R) : มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก และครัง้ ถัดไป “ไม่กาหนด”
ผูล้ งทุนหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ASP-DGOV-I) : มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก 1,000,000 บาท และครัง้ ถัดไป “ไม่กาหนด”
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้ วนและเอกสารการจองซือ้ ได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนในระหว่างวัน
และเวลาทาการ
ในกรณีท่ไี ม่เคยมีบญ
ั ชีผถู้ ือหน่วยลงทุน ผูส้ นใจลงทุนต้องเปิ ดบัญชีดงั กล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่ วย
ลงทุนและเอกสารที่กาหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็ นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกาหนดในการเปิ ดบัญชี
ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
1. ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราช การ หรื อสาเนาบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสาเนาหนังสือ
เดินทางซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้อง
2. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
(1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามแทนสถาบันและ/หรือนิติบคุ คล และเงื่อนไขการลงนาม
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติสถาบันและ/หรือบุคคล
ทัง้ นี ้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ผูส้ ่ ังซือ้ หรือผูถ้ ื อหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในใบคาขอเปิ ดบัญชี รวมทั้งเงื่ อนไขอื่นๆ
ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกาหนดต่อไป ทัง้ นี ้ กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการเปิ ดบัญชีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ื อ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก (หลัง IPO)
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ทุกวันทาการ โดยผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ต่ากว่ามูลค่า
ขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรกและครัง้ ถัดไป ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการ
ซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณและเป็ นราคาที่รบั รองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสั่งซือ้
หน่วยลงทุนพร้อมชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถทาการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) หรือ
ช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) เช่น Asset Plus Online (https://tradeassetfund.com), แอปพลิเคชัน ASP FUND
โดยสามารถดาวน์ โ หลดได้ ผ่ า น App Store (iOS) และ Play Store (Android) ทั้ ง นี ้ สามารถดู ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ท่ี เ ว็ บ ไซต์
www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมูลได้ท่ฝี ่ าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 15.30 น.
ของวันส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ โดยผูส้ ่งั ซือ้ ต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จากัด” ซึง่
เป็ นบัญชีกระแสรายวันที่เปิ ดไว้กบั ธนาคาร ดังต่อไปนี ้
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บรู ณะ
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
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4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
6. ธนาคารทหารไทย สาขาอาคารสาทรซิตี ้
7. ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) สาขาสาทร 2
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดงั กล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ ดอกเบีย้ รับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รบั จากบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็ นผลประโยชน์ต่อกองทุน
ทัง้ นี ้ หากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนส่งคาสั่งซือ้ ภายหลังช่วงระยะเวลาที่กาหนด หรือในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่ได้รบั ค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ภายในช่วงระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือเป็ นการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไปตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วัน
ทาการซือ้ ขายถัดไป
ในการชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นที่ จัดตัง้ โดยบริษัทจัดการ
เพื่อสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนีก้ บั
บริษัทจัดการไม่ได้
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว
เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผูส้ ่งั ซือ้ จะไม่สามารถยกเลิกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษัทจัดการ
เป็ นกรณีพิเศษ
สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากนายทะเบีย นหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุน
ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้ ตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซือ้ ในกรณีดงั กล่ าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง วันเวลาและวิธีการซือ้ ขายหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ภายใต้เงื่อนไข
หลักเณฑ์และวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากเป็ นกรณี
ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรือแก่กองทุนรวมและ/หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริการ การซือ้ หน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า (Saving Plan)
ผูส้ นใจสามารถส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ หน่วยลงทุนแบบสม่าเสมอได้ท่ีบริษัทจัดการ โดยกรอกแบบฟอร์ม “หนังสือ
ยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝากเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน และใบคาสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนล่วงหน้า” โดยบริษัทจัดการจะทาการส่งข้อมูลการหักเงิน
จากบัญชี เงินฝากเพื่อเป็ นการชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนตามจานวน และงวดการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ใน
แบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝากเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน และใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนล่วงหน้า” และ/หรือทารายการผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนสมัครใช้บริการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตไว้ ทัง้ นี ้ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ ตามที่
บริษัทจัดการกาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซือ้ หน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพบว่าเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รบั จากผูส้ ่งั ซือ้
ไม่ถกู ต้องครบถ้วน หรือในกรณีท่ไี ม่สามารถดาเนินการหักบัญชีเงินฝากเป็ นจานวน 2 งวดติดต่อกัน
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ โดยคานวณจากจานวนเงินที่ได้รบั ชาระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการขาย
โดยจานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบั จัดสรรจะคานวณตามหลักสากลเป็ นตัวเลขทศนิยม 5 ตาแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิง้
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ในกรณีท่จี านวนเงินที่ระบุในใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้ตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ในกรณี ท่ีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนั้นมีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจานวนหน่วยลงทุนที่ได้รั บอนุมัติจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซือ้ ก่อนได้ก่อน” ตามคาสั่งซือ้ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในกรณีท่สี ่งั ซือ้ พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผสู้ ่งั ซือ้ ที่
สั่งซือ้ พร้อมกันนัน้ ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่ งั ซือ้ แต่ละรายสั่งซือ้ เข้ามา (Pro Rata) ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
จัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ ่งั ซือ้ ทราบล่วงหน้า
การคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ในกรณีท่ีผสู้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนและจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่ งั ซือ้ รวมกันเกินจานวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซือ้ ก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซือ้ พร้อมกัน และมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผสู้ ่ งั ซือ้ ที่ส่ งั ซือ้ พร้อมกันนัน้ ตามสัดส่วนจานวน
หน่วยลงทุนที่ผูส้ ่ งั ซือ้ แต่ละรายสั่งซือ้ เข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่
บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรพร้อม
ดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผสู้ ่ งั ซือ้ ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่ งั ซือ้ ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วัน
ทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
วิธีกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใด
ตามที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) เช่น Asset Plus Online (https://tradeassetfund.com), แอปพลิเคชัน ASP FUND โดยสามารถ
ดาวน์โหลดได้ผ่าน App Store (iOS) และ Play Store (Android) ทัง้ นี ้ สามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th
หรือสอบถามข้อมูลได้ท่ฝี ่ าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111
ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนสามารถส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการ โดยกรอกใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื่น ได้ ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณและเป็ นราคาที่รบั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
สาหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังวันเวลาที่กาหนด ของวันทาการซือ้ ขายใด ถือว่ าเป็ นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
และเป็ นราคาที่รบั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและได้ทารายการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแล้ว
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ ได้รบั อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นพิเศษ
ผูส้ ่งั ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาสั่งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษหรือเป็ นกรณีท่ีบริษัทจัดการอยู่
ในระหว่างการดาเนินการตามข้อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน"
อนึ่ง ในกรณีท่ีบญ
ั ชีของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่มีมลู ค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนนั้ ไม่ มีการติดต่อขอใช้บริการเป็ นเวลานานติดต่อกัน
เกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดบัญชีดงั กล่าว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
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การจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืน
หน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ ่งั ขายคืน
โดยคานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันที่บริษัทจัดการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ในกรณีท่ีผสู้ ่งั ขายคืนเป็ นจานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนเงินที่ส่งั ขายคืน โดยคูณจานวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการรับซือ้ คืนนัน้
ในกรณีท่ผี สู้ ่งั ขายคืนเป็ นจานวนเงิน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนหน่วยลงทุนที่ส่ งั ขายคืนด้วย ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้
ณ วันทาการรับซือ้ คืนนัน้ ทัง้ นี ้ จานวนหน่วยลงทุนที่คานวณได้จะเป็ นตัวเลขทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส้ ่งั ขายคืนมีจานวนหน่วยลงทุนตามทะเบียน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่วยลงทุนที่ส่งั ขายคืน
ในกรณีท่ีจานวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ ่งั ขายคืนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ซ่งึ เป็ นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เท่าที่บริษัทจัดการ
สามารถรับซือ้ คืนได้จากจานวนเงินสดของกองทุน
บริษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
จานวนนัน้
การชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชาระค่าขายคืนตามกาหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาในการคานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เสร็จสิน้ การคานวณดังกล่าว
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชี
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

• วิธีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่ำงไร ?
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย กับกองทุนเปิ ดอื่นที่บริษัทจัดการ
กาหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการ ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามเงื่อนไขการรับคาสั่งซือ้ ขาย
หน่วยลงทุน โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) เช่น Asset Plus Online (https://tradeassetfund.com), แอปพลิเคชัน ASP
FUND โดยสามารถดาวน์โ หลดได้ผ่ า น App Store (iOS) และ Play Store (Android) ทั้ง นี ้ สามารถดูข้อ มูล เพิ่ม เติ ม ได้ท่ี เ ว็ บ ไซต์
www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมูลได้ท่ฝี ่ าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของอีก
กองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งได้หกั ค่าธรรมเนียม
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุน ปลายทาง ในกรณีที่กองทุนต้นทางใดมีการคิดค่าธรรมเนียม
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคานวณหน่วยลงทุนที่จะขายคืนจากกองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การ
คานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”
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บริษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทารายการสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ หาก
บริษัทจัดการเปิ ดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ค่ า ธรรมเนี ย มการสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การจะคิ ด ค่ า ธรรมเนี ย มการสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน ตามที่ ก าหนดไว้ใ นข้อ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีท่เี ป็ นกองทุนต้นทาง
ให้ใช้ราคารับซือ้ คืนที่คานวณได้เมื่อสิน้ วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนเงินที่จะสับเปลี่ยน
(2) ในกรณีท่เี ป็ นกองทุนปลายทาง
1. สาหรับกองทุนตราสารหนี ้ ที่มีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทาการ (T+1) ให้ใช้ราคาขายที่คานวณได้เมื่อสิน้ วันทาการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั
2. สาหรับกองทุนอื่นๆ ให้ใช้ราคาขายที่คานวณได้เมื่อสิน้ วันทาการที่บริษัทจัดการถือว่าได้รบั เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้นทาง
เป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีท่ีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยน
(2) ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางระบุจานวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการ
ที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏ
อยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(3) บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการตรวจสอบรายการทัง้ หมดกับทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะ
ดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางเท่ากับ
จานวนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ตามหลักเกณฑ์ท่รี ะบุไว้ในหัวข้อราคาขายและราคารับซือ้ คืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่
วันที่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการอาจไม่ดาเนินการสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามคาสั่งสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุนที่ ได้รับ ไว้แล้วหรืออาจหยุดรับ คาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดาเนินการไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อการไม่ขาย
หรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(6) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ย่ืนคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนคาสั่งดังกล่าวได้เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั ิจากบริษัท
จัดการก่อนเท่านัน้
(7) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการซือ้ หน่วยลงทุน ของ
กองทุนปลายทาง จะเกิดขึน้ หลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านัน้
(8) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดต้นทางและกองทุนเปิ ดปลายทาง จะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขการส่งคาสั่งซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้นทางและกองทุนเปิ ดปลายทางด้วย
เงื่อนไขอื่น :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุ ง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อ “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตามหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
กาหนด และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน หากเป็ นกรณีท่ีเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน และ/หรือ แก่กองทุนรวม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือ หน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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• กรณีใดทีบ่ ริษัทจัดกำร สงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน ?
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธการจองซือ้ ตามคาสั่งจองซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการจองซือ้ ใน
กรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของ
บริษัทจัดการ หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการซือ้ หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจเป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2. บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท้ ่มี ีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือผูท้ ่มี ีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลซึง่ โดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท
หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนึ ้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร
และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น
เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก

• มีกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืน กำรไม่ขำย/ไม่รับซือ้ คืน หยุดรับคำสั่งซือ้ /ขำยคืน แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร ?
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีท่ีเข้าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ล
ผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุท่ีทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนื อ
การควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่าราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถกู ต้องนัน้ ต่างจากราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขนึ ้ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งทีร่ ับไว้แล้ว
การดาเนินการในกรณีท่ีผอู้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี ้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาดสภาพ
คล่องหรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้สงู สุดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน โดย
บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซือ้ ขายหน่วยลงทุนโดยได้รบั
ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคื นหน่วยลงทุน (suspension
of dealings) ให้บ ริษัท จัดการกองทุน รวมปฏิบัติตาม ประกาศสานัก งานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์
ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
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ทัง้ นี ้ การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน (suspension
of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคาสั่งซือ้ และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทาการ ก่อนการใช้สิทธิ หยุดรับคาสั่งซือ้ และ/หรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคาสั่งซือ้ และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผูล้ งทุน หากการสั่งซือ้ ดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียง
ของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
กำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุน
เป็ นไปตามประกาศ

• กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธกี ำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร ?
- ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ภายใต้ขอ้ จากัดการซือ้ ขาย โอน โดยผูโ้ อนจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการโอนรายการละ
50 บาท
- บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท้ ่มี ีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือผูท้ ่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและ
บริษัท หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ
การสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลอเมริกัน ( US person)
ดังที่กล่าวมาข้างต้น

• ผู้ถอื หน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้จำก
ช่องทำงใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากเว็บไซต์ www.assetfund.co.th

สิทธิของผู้ถอื หน่วยลงทุน
• กองทุนรวมนีม้ กี ำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร ?
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือผูล้ งทุนทุกครัง้ ที่มีการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

• ผู้ลงทุนถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ?
- กรณีท่บี คุ คลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั
คะแนนเสียงของบุคคลนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวม
ที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
- เพื่อประโยชน์สงู สุดของการบริหารจัดการกองทุนการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
แต่เพียงผูเ้ ดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะรับ/ปฎิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บคุ คลใดก็ได้
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• ช่องทำง / วิธีกำรตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิ ดเผยไว้ท่ี
สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

• ช่องทำงและวิธกี ำรร้องเรียนทำได้อย่ำงไร ?
- 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 02-470-3200-1 โทรสาร 02-470-1996-7

• กำรระบุภูมิลำเนำในประเทศไทยเพือ่ กำรวำงทรัพย์สำหรับผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรำยทีไ่ ม่มีภูมิลำเนำในประเทศไทย
การระบุภมู ิลาเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณีท่ผี ถู้ ือ
หน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุน
รวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ตี อ้ งมีการวางทรัพย์

• บริษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจำกบุคคลทีเ่ ป็ นผู้ให้บริกำร อันเนื่องมำจำกกำรใช้บริกำรของบุคคล
ดังกล่ำวในกำรจัดกำรกองทุนได้แต่ต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบั ไว้นนั้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัน้ บ่อยครัง้ เกินความจาเป็ น เพื่อให้กองทุนได้รบั ประโยชน์
จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทาด้วยความเป็ น
ธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่อี าจมีไว้ได้ของกองทุนนัน้ ด้วย

บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรของกองทุน
• ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดกำร
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตที ้ าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th

• รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายนภดล
นายพิทเยนท์
นายโสภณ
ดร. พัชร
นายคมสัน
นายณัฐพล

รมยะรูป
อัศวนิก
บุณยรัตพันธุ์
สุระจรัส
ผลานุสนธิ
จันทร์สิวานนท์

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

• รำยชื่อผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)
1. ดร. พัชร
2. นายคมสัน
3. นายณัฐพล

สุระจรัส
ผลานุสนธิ
จันทร์สิวานนท์

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

• จำนวนกองทุนรวมทัง้ หมดภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีจานวนกองทุนรวมทัง้ หมด 52 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 57,354,735,948.73 บาท
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย
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• รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายณัฐพล
นายไมตรี
นายกมลยศ
นางสาวทิพย์วดี
นายกฤช
นางสาวศศินชุ

จันทร์สิวานนท์
โสตางกูร
สุขมุ สุวรรณ
อภิชยั สิริ
โคมิน
ลัพธิกลุ ธรรม

• รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิ ำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรทำงำนทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม รวมทัง้
หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว

ชื่อ-สกุล
นายไมตรี โสตางกูร *

ประสบกำรณ์ทำงำนทีเ่ กี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม

ประวัตกิ ำรศึกษำ
-

-

MBA., University of IIIinois at
Urbana-Champaign, USA
MD, (2nd class honors),
Chulalongkorn University,
Thailand
CFA Charterholder

-

-

-

2019 – Present: Fixed Income Fund
Manager, Asset Plus Fund
Management
2017 – 2019: Fixed Income Fund
Manager (Credit Analysis), Asset Plus
Fund Management
2014 – 2017: Equity Fund Manager,
Asset Plus Fund Management
2006 - 2014: Senior Vice President –
Private Fund, Asia Plus Securities Plc
2004 - 2006: Assistant MD., Hong Ta
Futures Ltd.
1998 - 2004: Senior Treasury Sales,
BNP Paribas
1997 - 1998: Assistant Vice President
– Treasury, Cathay Capital

หน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ
บริหารกองทุน

* ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนและผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

• นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด โทรศัพท์ 02-672-1000
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-470-3200-1
นอกจากหน้าที่ตามสัญญาแต่งตัง้ แล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผูด้ แู ลผลประโยชน์ ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษา
ประโยชน์ผลู้ งทุนด้วย

• รำยชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นาย เทอดทอง เทพมังกร
นางสาว ชมภูนชุ แซ่แต้
นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
นางสาว รฐาภัทร ลิม้ สกุล

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย
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ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จากัด 100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชีในภายหลัง โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวต้องเป็ นบุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบตาม
ประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีท่รี บั รองทั่วไป

ช่องทำงทีผ่ ู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุน
• บริษัทจัดกำร
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตที ้ าวเวอร์ ชัน้ 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 www.assetfund.co.th

• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิก การแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนภายหลัง
โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย
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กำรซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ วบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดย
ติดต่อกับบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนหรือนายหน้าที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นี ้ การซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตอาจมีขอ้ กาหนด และวิธีปฏิบตั ิท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะยกเลิกการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและผูล้ งทุนทั่วไปทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดงั นี ้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
รายละเอียดเกี่ยวกับการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) การซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือ
นายหน้าที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยชาระเป็ นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกัน ชีวิตกาหนดหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้
ต่าในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วันและเวลาทาการในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซือ้ วิธีการชาระเงินเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ใ น
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผลู้ งทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้ จะต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ในโครงการโดยคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารและได้รบั
ชาระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผู้
ลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคาสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทาธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
หรือบริษัทประกันชีวิต
(2) มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า และ
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า :
เนื่องจากการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีขอ้ กาหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สั ดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดาเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็ นต้น ดังนัน้ การสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีขอ้ กาหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่ า
ขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า และจานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
สามารถศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
(3) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต โดย
ผ่านบริษัทประกันชีวิตได้ตามจานวนขัน้ ต่าและเงื่อนไขที่ระบุใรกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งอาจแตกต่างจากจานวนขัน้ ต่าที่กาหนดไว้
สาหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อนาค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชาระค่าการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที่กาหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึง่ มูลค่าในการขายคืน
อาจต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าที่กาหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุ ปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้
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กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์หรือช่องทาง
อื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย
บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุ น
เพิ่มเติมที่กาหนดไว้ในกรมกรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารประกอบการขาย ภายใต้กรอบระยะเวลาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการกาหนดในหนังสือชีช้ วน และคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารหลักฐานจากบริษัทประกัน
ชีวิตครบถ้วนแล้ว ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัท
ประกันชีวิต ตามจานวนขัน้ ต่าและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิต
การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีการขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิต
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชาระค่าขายคืนตามกาหนดเวลา
ดังกล่าว เนื่องจากจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เสร็จสิน้ การคานวณดังกล่าว
ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ตอ้ งชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ที่ได้รบั จากบริษัทจัดการให้กบั ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชาระค่าขายคืนตามกาหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาใน
การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกาหนดโดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่เสร็จสิน้
การคานวณดังกล่าว โดยวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน
(4) การออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งซือ้ หน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิต
จะเป็ นผูอ้ อกใบยืนยันการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ที่
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนโดยตรง
(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจานวนขัน้ ต่า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิต โดยส่งคาสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้เท่านัน้ โดยต้องเป็ นการ
ทารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้นทาง) เพื่อ
ซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
และเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทางซึ่งได้หกั
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง
ทัง้ นี ้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี ้
1. การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรือ
หลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
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2. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจาตามคาสั่งที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
3. การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคาสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ให้มี
สัดส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
ทัง้ นี ้ รูปแบบและเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กบั บริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีท่บี ริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ีจานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ากว่าจานวนขัน้ ต่าที่บริษัท
ประกันชีวิตกาหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ียกเลิกตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ผถู้ ือหน่วยภายใน 30 วันทาการนับแต่
วันที่ได้ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สาหรับกรณีการสับเปลี่ยนอัตโนมัติและการปรับสัดส่ วนการลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสั่งครัง้ แรกหรือสรุ ปเป็ นรายงานประจาปี แล้วแต่กรณี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถาม
สถานการณ์ลงทุนได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(6) สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
1. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่วา่ กรณีใดทัง้ สิน้
2. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
3. สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนนี ้ เนื่องจากบริษัท
ประกันชีวิตจะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการรวบรวม และนาส่งคาสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกัน
ชีวิตโดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้จริงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การได้รบั ข้อมูลกองทุนอาจล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษัท
จัดการโดยตรง เป็ นต้น
(7) การจัดส่งเอกสารให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน:
1. เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจาปี หรือเอกสารอื่นใด บริษัทประกันชี วิตจะเป็ น
ผูด้ าเนินการจัดส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน หลังจากที่ได้รบั ข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวจากบริษัทจัดการ
2. รายงานแสดงสถานะการเงินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงสถานะทาง
การเงินให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินผ่านช่องทางที่บริษัทประกันชีวิต
กาหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งครัง้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
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ปั จจัยเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพือ่ ลดควำมเสี่ยง
• ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk)
คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทากาไรของบริษัท อาจเป็ นเหตุให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : ผูจ้ ดั การกองทุนมีหน้าที่วิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทุน รวมทัง้
ธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริษัทนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

• ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร (Credit Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผอู้ อกตราสารหนีไ้ ม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้ตามที่กาหนด
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผอู้ อกมีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี และ/หรือ
บริษัทที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับที่ลงทุนได้
• ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึน้ ลง โดยได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยทาง
เศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทำงกำรบริหำรเพือ่ ลดควำมเสี่ยง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลของตราสาร และสภาวะการลงทุน
ในขณะนัน้
• ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซอื ้ หรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซือ้ หรือขายตราสาร
มีจากัด
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูง ถึงปานกลาง เพื่อความ
คล่องตัวในการบริหารกองทุน
• ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk)
เนื่องจากสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พนื ้ ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าย่อมทา
ให้สินทรัพย์สทุ ธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนื ้ ฐาน (Underlying Asset)
กรณีท่กี องทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึง่ ราคา ณ
วันใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้ นี ้ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนัน้ อาจไม่สามารถ
ป้องกันความเสี่ยงได้ทงั้ หมด และกรณีท่ผี จู้ ดั การกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนที่มากขึน้
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : ผูจ้ ัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าเป็ นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนที่มากขึน้ โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับหลักทรัพย์ท่ตี อ้ งการป้องกันความเสี่ยง
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ตำรำงสรุ ปอัตรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2 หน่วย CIS ที่เป็ น MMF
ไม่จากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ไม่เกิน 15 %
4 ตราสารหรือสัญญาดังนี ้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะ
4.1 ตราสารหนีท้ ่มี ีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
สูงกว่า
4.1.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET
(1) 10% หรือ
4.1.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing (2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
4.1.3 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวเป็ นบุคคลดังนี ้
benchmark + 5%
4.1.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.1.3.2 ธนาคารออมสิน
4.1.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.1.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.1.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
4.1.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.1.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
4.1.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.1.3.9 บล.
4.1.3.10 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
4.1.3.11 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม
5.1.3.1 – 5.1.3.10
4.2 reverse repo
4.3 OTC derivatives
5 ตราสารอื่นใดนอกจากข้อ 1 - ข้อ 4
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือคูส่ ญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุม่ กิจการ (Group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุม่ กิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบคุ คลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ 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 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MFได้ดาเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้
(ข้อนีไ้ ม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน
B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือ
รอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
มีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3 reverse repo
4 securities lending
5 total SIP ซึง่ ได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 5 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
6 ทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงดังต่อไปนี ้
6.1 เงินสดสกุลเงินบาท
6.2 เงินฝากสกุลเงินบาทใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ แต่ไม่
รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจา หรือเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MMF
6.3 ตั๋วเงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนีส้ าธารณะ
6.4 พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตร ธปท. ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี หรือมีอายุ
คงเหลือไม่เกิน 1 ปี
7 derivatives ดังนี ้
7.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives
ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี
เว้นแต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที่อายุกองทุน
คงเหลือ < 6 เดือน ทัง้ นี ้ เฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ > 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%
ขณะใดๆ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 10%

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มอี ยู่

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ product limit
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารหนี ้ ของผูอ้ อกรายใดรายหนึง่
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทย)

2

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
1.1 ไม่เกิ น 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน (financial liability)1 ของผูอ้ อกตราสาร
รายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีผู้
ออกตราสารมีหนีส้ ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปและยังไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนีส้ ินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่า
หนีส้ ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีส้ ินทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ น
ข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทั่วไป และในกรณีท่ีผูอ้ อกตราสารไม่มีหนีส้ ินทางการเงิน
ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้ องผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้น
แต่ในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณี ท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ ดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี credit
rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อ
กองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผอู้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนีโ้ ดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

หมายเหตุ :
1
หนีส้ ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีผอู้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั้ โดยเป็ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นที่ เป็ นที่ ยอมรับในระดับสากล เช่ น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็ นต้น
2
รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตราสาร

ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถอื หน่วยลงทุน
ของรอบปี บัญชีตงั้ แต่เดือน มีนำคม ถึง กุมภำพันธ์ ย้อนหลัง 3 ปี
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (ร้อยละต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)
1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (ASP-DGOV-R)
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
13 มี.ค. ปี 62
1 มี.ค. ปี 63
รำยกำรทีเ่ รียกเก็บ
อัตรำตำมโครงกำร
ถึง
ถึง
29 ก.พ. ปี 63
28 ก.พ. ปี 64
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำก ไม่เกินร้อยละ 1.48 ต่อปี
กองทุนรวมทัง้ หมด
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้ หมดทีป่ ระมำณกำรได้
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
2. ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี
0.03
0.03
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปี
0.17
0.18
1
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ตามที่จ่ายจริง
และส่งเสริมการขาย ภายหลังการเสนอ
แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
ขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีป่ ระมำณกำรไม่ได้
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
0.05
2
รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจริงทัง้ หมด
0.25
0.21
▪ ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ตามที่จ่ายจริง
0.04
2. ชนิดผู้ลงทุนสถำบัน (ASP-DGOV-I) เปิ ดให้บริกำร วันที่ 4 พฤศจิกำยน 2563
เรียกเก็บจริง
5 พ.ย. ปี 63
รำยกำรทีเ่ รียกเก็บ
อัตรำตำมโครงกำร
ถึง
28 ก.พ. ปี 64
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำก ไม่เกินร้อยละ 1.48 ต่อปี
กองทุนรวมทัง้ หมด
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้ หมดทีป่ ระมำณกำรได้
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
2. ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี
0.01
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปี
0.06
1
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ตามที่จ่ายจริง
และส่งเสริมการขาย ภายหลังการเสนอ
แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
ขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีป่ ระมำณกำรไม่ได้
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
2
รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจริงทัง้ หมด
0.07
▪ ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ตามที่จ่ายจริง
-

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย

เรียกเก็บจริง
1 มี.ค. ปี 64
ถึง
28 ก.พ. ปี 65

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
0.03
0.19

-

0.22
-

เรียกเก็บจริง
1 มี.ค. ปี 64
ถึง
28 ก.พ. ปี 65

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
0.03
0.19

-

0.22
-
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ส่ังซือ้ หรือผู้ถอื หน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน)
1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (ASP-DGOV-R)
เรียกเก็บจริง
13 มี.ค. ปี 62
รำยกำรทีเ่ รียกเก็บ
อัตรำตำมโครงกำร
ถึง
29 ก.พ. ปี 63
ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

เรียกเก็บจริง
1 มี.ค. ปี 63
ถึง
28 ก.พ. ปี 64
ไม่มี

เรียกเก็บจริง
1 มี.ค. ปี 64
ถึง
28 ก.พ. ปี 65

ไม่มี

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

ไม่มี

ไม่มี

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

ไม่มี

ไม่มี

ตามนายทะเบียนเรียกเก็บ

รายการละ 50 บาท

ฉบับละ 50 บาท

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สญ
ู หาย
• ค่าธรรมเนียมการทารายการซือ้ ขายหน่วยลงทุน

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
ค่าธรรมเนียมการหักเงินเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือ ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ
นายทะเบียนดาเนินการให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกรณีปกติ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

2. ชนิดผู้ลงทุนสถำบัน (ASP-DGOV-I) เปิ ดให้บริกำร วันที่ 4 พฤศจิกำยน 2563
รำยกำรทีเ่ รียกเก็บ

อัตรำตำมโครงกำร

เรียกเก็บจริง
5 พ.ย. ปี 63
ถึง
28 ก.พ. ปี 64

เรียกเก็บจริง
1 มี.ค. ปี 64
ถึง
28 ก.พ. ปี 65

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

ไม่มี

ไม่มี

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

ไม่มี

ไม่มี

ตามนายทะเบียนเรียกเก็บ

รายการละ 50 บาท

ฉบับละ 50 บาท

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สญ
ู หาย
• ค่าธรรมเนียมการทารายการซือ้ ขายหน่วยลงทุน

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
ค่าธรรมเนียมการหักเงินเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือ ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ
นายทะเบียนดาเนินการให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกรณีปกติ

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย

ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
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หมำยเหตุ
เมื่อคานวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทัง้ หมด
2
ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี ้
1

ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือ จากผู้ ส่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
และภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) แล้ว
บริษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันที่มีการ
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มลู ค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ ดแู ล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คานวณ นัน้ เป็ นฐานในการคานวณค่าธรรมเนียม
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูง ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน
รอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึน้ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ดังกล่าวโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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คำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ ถือ
AAA
AA
A
BBB
T1+
F1+

เป็ นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู สุด ความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก
มีความเสี่ยงต่ามาก มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงในระดับต่า มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชาระหนีล้ ดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สงู กว่า
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึง่ ผูอ้ อกที่ได้รบั อันดับเครดิตใน
ระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ่สี งู ยิ่งขึน้
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึง่ ผูอ้ อกที่ได้รบั อันดับเครดิตใน
ระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ่สี งู ยิ่งขึน้
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ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุน
รอบปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565
ASP-DGOV-R : NAV ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 = 10.1503 บาท
ASP-DGOV-R
ผลตอบแทนของกองทุนรวม
ผลตอบแทนดัชนีชีว้ ดั *
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
(standard deviation)
ความผันผวนของดัชนีชีว้ ดั
(standard deviation)*
Information Ratio

3 เดือน 6 เดือน
ตัง้ แต่ตน้ ปี
(ตำมเวลำ) (ตำมเวลำ)

1 ปี 1
(ต่อปี )

3 ปี 1
(ต่อปี )

5 ปี 1
(ต่อปี )

10 ปี 1
(ต่อปี )

ตัง้ แต่จัดตัง้
กองทุน2

0.03%
0.08%

0.05%
0.12%

0.10%
0.23%

0.16%
0.44%

-

-

-

0.50%
0.86%

0.01%

0.01%

0.01%

0.02%

-

-

-

0.05%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

-

-

-

0.28%

-17.74

-18.23

-16.88

-10.69

-

-

-

-1.28

1 ปี 1
(ต่อปี )

3 ปี 1
(ต่อปี )

5 ปี 1
(ต่อปี )

10 ปี 1
(ต่อปี )

ตัง้ แต่จัดตัง้
กองทุน2

ASP-DGOV-I : NAV ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 = 10.1532 บาท
3 เดือน 6 เดือน
(ตำมเวลำ) (ตำมเวลำ)

ASP-DGOV-I

ตัง้ แต่ตน้ ปี

ผลตอบแทนของกองทุนรวม
ผลตอบแทนดัชนีชีว้ ดั *
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
(standard deviation)
ความผันผวนของดัชนีชีว้ ดั
(standard deviation)*
Information Ratio

0.03%
0.08%

0.05%
0.12%

0.10%
0.23%

0.19%
0.44%

-

-

-

0.17%
0.43%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

-

-

-

0.01%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

-

-

-

0.02%

-19.31

-19.06

-16.29

-15.00

-

-

-

-13.59

หมำยเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 13 มีนาคม 2562 (สาหรับชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ASP-DGOV-I) เปิ ดให้บริการ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
- * 1. ดัชนีพนั ธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน 50.00%
2. ดัชนีพนั ธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 50.00%
- 1% ต่อปี
- 2% ต่อปี ยกเว้นกรณีท่กี องทุนจัดตัง้ ไม่ถึง 1 ปี จะเป็ นผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริง
- การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ขึน้ ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนาเสนอผล
การดาเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดาเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดาเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่ เกี่ ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิไ ด้เป็ นสิ่งยันถึงผลการ
ดาเนินงานในอนาคต
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี
(Maximum Drawdown)
ณ สิน้ รอบ 28 กุมภำพันธ์ 2565

ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (ASP-DGOV-R) = -0.03%,
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ASP-DGOV-I) = 0.00%

อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินทีก่ องทุนรวมลงทุน
(Portfolio Duration)
ณ สิน้ รอบ 28 กุมภำพันธ์ 2565

0.06

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิน้ รอบ 28 กุมภำพันธ์ 2565

0.00%

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ สิน้ รอบ 28 กุมภำพันธ์ 2565

99.14%*
* ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ท่เี ว็บไซต์ www.assetfund.co.th
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คำเตือนเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน
⚫

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดผูล้ งทุนทั่วไปและชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์สงู สุด
ของผูล้ งทุน ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 2 ชนิดก่อนการลงทุน

⚫

มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมลู ค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคานวณมูลค่าหน่วยลงทุน
สาหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

⚫

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ทาให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วยลงทุน
ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่าเทียมกัน

⚫

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
เพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานกาหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ปอ้ งกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิด
ความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่เี ว็บไซต์บริษัท (www.assetfund.co.th)

⚫

ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ท่สี านักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท www.assetfund.co.th

• ในกรณีท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการอาจใช้
ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรือหยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้

• กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด ดังนัน้ หากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1
ใน 3 ได้ท่เี ว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

• บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผูป้ ระกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็ นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็ นเรื่อง
ที่ไม่พึงกระทาโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ท่ีผูป้ ระกอบธุรกิจหรือพนักงานของผูป้ ระกอบธุรกิจได้รบั ตามเทศกาลที่เป็ น
ประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตั ิท่ผี ปู้ ระกอบธุรกิจกาหนดไว้ภายในบริษัท ซึง่ สามารถขอดูแนวทางนีไ้ ด้ท่บี ริษัทจัดการ

• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่ บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแล
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองถึงความถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้

• บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ขอ้ มูลในอดีตในการคานวณค่ าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient)
กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ตอ้ งการลดความเสี่ยง
เคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็ นไปตามข้อมูลในอดีตซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ

หนังสือชีช้ วนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565
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ส่วนรับรองควำมถูกต้องครบถ้วน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนด้วยความระมัดระวัง และรับรองว่าข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
โดย
(นายคมสัน ผลานุสนธิ)
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