หนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ ตี ้
Asset Plus Europe Property Fund
(ASP-EUPROP)
“กองทุนนี ้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Real estate
จึงมีความเสี่ยงที่ผ้ ลู งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก”
สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 7 สิน้ สุดวันที่ 31 กรกฎำคม 2566

สรุ ปข้ อมูลกองทุนรวม
ชื่อโครงกำร (ภำษำไทย)

: กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ ตี ้

ชื่อโครงกำร (ภำษำอังกฤษ)

: Asset Plus Europe Property Fund

ประเภทของกองทุน

: - กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมฟี ดเดอร์ ฟันด์ (Feeder Fund) กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
อสังหาริ มทรัพย์

อำยุโครงกำร

: ไม่กาหนด

วันที่ได้ รับอนุมัตจิ ัดตัง้ และจัดกำรกองทุนรวม : วันที่ 29 ธันวาคม 2557
วันที่จดทะเบียนกองทุน

: วันที่ 11 สิงหาคม 2558

• ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม
เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยใน
รอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทังนี
้ ้ กองทุนหลักบริ หารและจัดการโดย AXA Investment Management Paris
สกุลเงินยูโร โดยเป็ นกองทุน SICAV ที่จัดตังตามเกณฑ์
้
UCITS และจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์กและเป็ นกองทุนที่มีหน่วยงาน
กากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission
(IOSCO) และประเทศที่มีตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ World Federations of Exchange (WFE) บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาเลือกลงทุนใน Class I Capitalization สกุลเงินยูโร(Euro) โดยบริ ษัทจัดการจะส่งคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
เป็ นสกุลเงินยูโร
กองทุนหลักมีจดุ ประสงค์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ ซงึ่ รวมถึงหุ้นและ REITS ที่ออกโดยบริ ษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์
ที่จดทะเบียนหรื อมีธุรกิจในภูมิภาคยุโรป ไม่ต่ากว่า 2 ใน 3 ของทรัพย์สินกองทุน โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ซึ่งมีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของสหภาพยุโรป โดยอาจจะมีการลงทุนบางส่วนในตลาดนอกสหภาพยุโรป กองทุน
สามารถทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนตามที่สานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.กาหนด
ทังนี
้ ้ กองทุนหลักจะลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน โดยจะมี
ภาระผูกพันจากการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั ้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้ นลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจจะได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนบริ ษัทจัดการจึงมี
นโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทังหมดในอั
้
ตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนีใ้ นประเทศ หรื อเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสาร หรื อ
สัญญาหรื อระยะเวลาการฝากเงินแล้ วแต่กรณี ต่ากว่า 1 ปี เพื่อสารองไว้ สาหรับค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของกองทุ นรอการลงทุน
หรื อเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นในประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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• ดัชนีชวี ้ ัด/อ้ ำงอิง (Benchmark) ของกองทุน
ดัชนี FTSE EPRA/Nareit Developed Europe Capped 10% Index Total Return ในสัดส่วน 100% ปรับด้ วยต้ นทุนป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่ อยู่ภายใต้ กรอบนโยบาย
การลงทุนที่กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี ้วัด คาอธิบาย
เกี่ยวกับตัวชี ้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี ้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถ
ใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนและ/
หรื อ ประกาศ ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรื อการ
เปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการใช้ เปรี ยบเทียบในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทาหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไปโดยบริ ษัท
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุน
สามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
• กำรแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนแยกตำมชนิดของหน่ วยลงทุน
ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนสาหรับผู้ลงทุนทั่วไป โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ
กองทุน AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities (กองทุนหลัก)
ข้ อมูลของกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน
AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities
ประเภทกองทุน
เป็ นกองทุน UCITS ซึง่ จดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
Class
Class I Capitalization (ไม่จ่ายเงินปั นผล)
ISIN Code
LU0227125514
วันทีจ่ ดั ตั ้งกองทุน (Inception) 1 มกราคม 1999
สกุลเงิน
Euro
วัตถุประสงค์และนโยบาย
กองทุนมุ่งหวังการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว ซึ่งเหมาะกับนักลงทุนทัว่ ไปที่ม่งุ หวังการเจริ ญเติบโต
การลงทุน
ของเงินทุนระยะยาวในสกุลเงินยูโร จากการบริ หารพอร์ ตการลงทุนแบบ Active ในหุ้นจดทะเบียน
ทรัพย์สินที่อ้างอิงกับหุ้น และตราสารอนุพนั ธ์อ้างอิงกับหลักทรัพย์ดงั กล่าว
กองทุนจะเน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ เปลี่ยนมือได้ ซงึ่ รวมถึงหุ้นและ REITS ที่ออกโดยบริ ษัทที่มีธุรกิจ
เกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่ จดทะเบียนหรื อมีธุรกิจในภูมิภาคยุ โรป ไม่ต่ากว่า 2 ใน 3 ของทรัพย์สิน
กองทุน โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุม่ อสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ที่เป็ นสมาชิกของสหภาพยุโรป โดยอาจจะมีการลงทุนบางส่วนในตลาดนอกสหภาพยุโรป
กองทุนอาจลงทุนใน ตราสารอนุพนั ธ์ (Derivatives) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) เพื่อให้ มีสถานะการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยกองทุนจะมีสถานะการลงทุน
ในทรัพย์สินดังกล่าวไม่เกิน 100% ของ NAV
ตัวชี ้วัด (Benchmark)
ตัวชี ้วัดของการลงทุนในกองทุนนี ้จะเปรี ยบเทียบกับ FTSE EPRA NAREIT Developed Europe
Capped 10% Total Return Net Index
มูลค่าขันต
้ ่าในการสัง่ ซื ้อ
ครัง้ แรก EUR 5,000,000 ครัง้ ถัดไป EUR 1,000,000
บริ ษัทจัดการ
AXA Funds Management SA (Luxembourg)
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ผู้จดั การกองทุน
(Financial Delegation)
Administrator
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
Ongoing charges
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
Information

AXA Investment Management Paris
State Street Bank Luxembourg SA
0.72% ต่อปี
สามารถดูข้อมูลหนังสือชี ้ชวนฯ และข้ อมูลเพิ่มเติมของกองทุนหลักได้ ที่เว็บไซต์ :
http://www.axainternational.com

หมายเหตุ
1. กองทุน AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities แบ่งหน่วยลงทุนเป็ น Class ต่างๆ โดยแต่ละ Class จะมีโครงสร้ าง
อัตราค่าธรรมเนียม มูลค่าการลงทุนขัน้ ต่า นโยบายการป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และประเภทผู้ลงทุนเป็ นต้ น บริ ษัท
จัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุน (Class) โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขโครงการและถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
2. กรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุน หรื อลักษณะสาคัญ
ของกองทุน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลในรายละเอียดโครงการและ/หรื อหนังสือชีช้ วนให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ โดย
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการโดยพลัน
ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญของกองทุนหลัก
- กองทุนหลักเน้ นลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ ที่จดทะเบียนหรื อมีธุรกิจในภูมิภาคยุโรป ไม่ต่ากว่า 2 ใน 3 ของทรัพย์สินกองทุน
จึงมีแนวโน้ มผันผวนจากปั จจัยทางการเมือง การเติบโตและนโยบายทางเศรษฐกิจ และความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนในระดับ
กองทุนหลัก
- กองทุนหลักมีแนวทางการบริ หารกองทุนด้ วยกลยุทธ์ เลือกหุ้นและ REITS รายตัว อาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทขนาดเล็ก
ส่งผลต่อสภาพคล่องของกองทุนได้ และเนื่องจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ทาให้ การเคลื่อนไหวของราคาของกองทุนแม่อาจมี
การเคลื่อนไหวที่แตกต่างจากการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นยุโรปโดยรวม
- กองทุนหลักเน้ นลงทุนในภูมิภาคยุโรป จึงทาให้ การกระจายความเสี่ยงอยู่ในวงจากัด
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก
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ผลการดาเนินงานย้ อนหลังของกองทุนหลัก
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- แหล่งที่มาของข้ อมูล : Fact Sheet ของ AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2565
- สามารถดูข้อมูลปัจจุบนั ได้ ที่ : https://funds.axa-im.lu/fund-centre/-/funds-center/axa-wf-framlington-europe-real-estate-

securities-i-eur-acc-17139#/literature
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
• ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ รับจำกเงินลงทุน
ผู้ลงทุนมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนในรูปของเงินปั นผล และกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นเมื่อผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน
• จำนวนเงินทุนโครงกำรล่ ำสุด
1,500 ล้ านบาท โดยสงวนสิทธิที่จะเพิ่มทุนได้ ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• รอบระยะเวลำบัญชี
วันที่สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชี : วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี
• ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่ ำงมีนัยสำคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่กองทุนหลักลงทุน
- การเปลี่ยนแปลงของมูลค่า NAV ของกองทุนหลัก
• กำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ ำขำยคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ที่เข้ าเหตุดังต่อไปนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
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(2) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการยังไม่ได้ ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคา
ย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนั ้นต่างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตั ้งแต่
หนึง่ สตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่ถกู ต้ องและผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไป และคิดเป็ นอัตราตั ้งแต่ร้อยละ 0.5
ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ (1) (2) หรื อ (3) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนั ้น เว้ นแต่ได้ รับการผ่อน
ผันจากสานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้ อ (1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้ อ (2) ต่อสานักงานโดยพลัน ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัด การ
กองทุนรวมจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชาระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่สง่ คาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
• กำรไม่ ขำยหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้ แล้ ว
การไม่ขายไม่รับซื ้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสั่งซื ้อและ/หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวรก็ไ ด้ ตามที่บริ ษัทจัดการ
เห็ น สมควร ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การจะแจ้ งให้ ผ้ ูถื อ หน่ วยลงทุน ทราบล่วงหน้ า 3 วัน ท าการ ก่ อ นการใช้ สิ ท ธิ ห ยุดรั บ คาสั่งซื อ้ และ/หรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้ บริ การ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคาสัง่ ซื ้อและ/หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าของผู้ลงทุน หากการสัง่ ซื ้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ มีผลกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทุน หรื อ ทาให้ เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรื อต่อชื่อเสียง
ของบริ ษัทจัดการหรื อกองทุน โดยบริ ษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
การหยุดรับคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุน
เป็ นไปตามประกาศ
• ช่ องทำงที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนจะทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่ ำหน่ วยลงทุนและรำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากเว็บไซต์ www.assetfund.co.th
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• ช่ องทำงที่ผ้ ูลงทุนสำมำรถทรำบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
ชั ้น 17 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 เว็บไซต์ www.assetfund.co.th
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด แต่งตั ้ง
เครื่องมือบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่ องของกองทุนรวม
กองทุนมีเครื่องมือบริหำรควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่ องของกองทุนรวม ดังนี ้
1. ค่ ำธรรมเนียมกำรซือ้ ขำยหน่ วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในกำรซือ้ ขำยทรัพย์ สินของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies - ADLs)
อัตราสูงสุดไม่เกินร้ อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
(1) บริ ษัทจัดการจะกาหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
(2) บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้ กฎระเบียบ และ/หรื อประกาศ และ/หรื อแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/
หรื อหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทังนี
้ ้ การกาหนด ADLs Factor จะคานึงถึงปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการ
ซื ้อหรื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื ้อขายทรัพย์สิน ความผันผวนในตลาดซื ้อขาย
ทรัพย์ สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์ สินที่ล ดลงจากภาวะปกติ ต้ นทุนและค่าใช่จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี) หรื อปั จจัยอื่ นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและ
คาดการณ์ ของบริ ษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐ านและ
หรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั ้นๆ
(3) การกาหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะ
คานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้ แก่ พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน สภาพ
คล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตหรื อนอกเหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการที่มีผลกระทบต่อ
สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มี อยู่ และ/หรื อ
สมมติฐาน และ/หรื อการประเมิ นจากปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนิ นการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนั ้นๆ
(4) ณ ขณะใดขณะหนึง่ บริ ษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้ อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ
(1) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ใช้ เครื่ องมือ ADLs ในวันทาการนัน้
(2) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนาค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือ
ADLs และบริ ษัทจัดการจะนายอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ
ADLs ในวันทาการนัน้ ทัง้ นี ้ บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใดๆ ที่ได้ ดาเนิ นการหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่
เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ ADLs ในวันทาการนั ้น แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อบางส่วนของวันทา
การนั ้นไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และรายการซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระด้ วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้ นั ้น ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
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(3) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ทารายการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
หรื อขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่ งใดฝั่ งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริ ษัทจัดการกาหนดไว้ รวมถึง
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากาหนดอัตราการเรี ยกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกาหนดเพิ่มเติม
ในการเรี ยกเก็บเฉพาะรายที่ทารายการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุนเข้ า หรื อขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออกในปริ มาณมากตามแนวทางที่บริ ษัทจัดการจะกาหนดได้
(4) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา ADLs ที่เรี ยกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ ในโครงการ โดย
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการและ/หรื อในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมและ/หรื อผ่านทางช่องทางอื่นที่
บริ ษัทจัดการกาหนด
การพิจารณาใช้ เครื่ องมือ
(1) การเรี ยกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้
(2) บริ ษัทจัดการ อาจพิจารณาเรี ยกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิทงั ้ หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่มูลค่าซื ้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in)
หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษัทจัดการกาหนด
(3) บริ ษัทจัดการกาหนด ADLs Threshold โดยใช้ ข้อมูล “มูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ า น้ อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลีย่ นออก” ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษัทจัดการกาหนด
(4) ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ ADLs นี ้ ADLs ทีเ่ รี ยกเก็บได้ จะนากลับเข้ ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้ เครื่ องมือนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทา
ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วยทีย่ งั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่ องมือนี ้ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้
กองทุนแต่อย่างใด
2. ระยะเวลำที่ต้องแจ้ งล่ วงหน้ ำก่ อนกำรขำยคืนหน่ วยลงทุน (Notice Period) :
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
กรณีกองทุนปลายทางมีการกาหนดเครื่ องมือ Notice Period บริ ษัทจัดการจะพิจารณาใช้ เครื่ องมือดังกล่าวตามแนวทางที่กองทุนปลายทาง
กาหนดตามที่ได้ รับข้ อมูลจากกองทุนปลายทาง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะติดตามกองทุนปลายทางเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการหรื อในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูล
กองทุนรวมหรื อผ่านทางช่องทางอื่นที่บริ ษัทจัดการกาหนด
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period รวมกับเครื่ องมือบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ เพื่อให้ สอดคล้ องตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ซงึ่ จะอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมเครื่ องมือบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง หรื อกองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงกองทุน
ปลายทางที่ไปลงทุนใหม่ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมเครื่ องมือบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่องเพิ่มเติมตามที่กองทุน
ปลายทางกาหนดได้ ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
3. เพดำนกำรขำยคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate) :
หากกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่
เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว จะไม่ได้ รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ บางส่วนหรื อ
ทังหมด
้
โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกั ช้ า
ทังนี
้ ้ กองทุนหลักมีการจากัดการขายคืนหน่วยลงทุน โดยหากคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเกิ
้
น 10% ของจานวนหน่วยลงทุนที่ออกเสนอขาย
กองทุนหลักจะเลื่อนคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน 10% ของจานวนหน่วยลงทุนที่ออกเสนอขาย ไปเป็ นวันทาการซื ้อขายถัดไป
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ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและไม่ได้ มูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคาสั่ งขายคืนหรื อคาสัง่ การสับเปลี่ ยน
หน่วยลงทุนออกนัน้ และ/หรื อ ณ วันที่เกิดเหตุการณ์ ดงั กล่าว รวมถึงอาจไม่ได้ รับเงินค่าขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ บางส่วนหรื อทังหมด
้
บริ ษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ร่วมกับเครื่ องมือบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ เพือ่ ให้ สอดคล้ องตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์ซงึ่ จะอยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมเครื่ องมือบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง หรื อกองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงกองทุน
ปลายทางที่ไปลงทุนใหม่ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาเปลีย่ นแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริ หารความเสีย่ งสภาพคล่องเพิ่มเติมตามที่กองทุน
ปลายทางกาหนดได้ ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
4. กำรไม่ ขำยหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้ หรือจะหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งขำยคืนหน่ วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้ สงู สุดไม่เกิน : 1 วันทาการ
เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า
จาเป็ นต้ องระงับการซื ้อขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ได้ ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ ซึง่ ไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏข้ อเท็จจริ งดังนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั ้นๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
(1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ น
กฎหมายไทย หรื อกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
(3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ในสาระสาคัญ
2. อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก
การที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยการดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขาย
หลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึง่ ให้
กระทาได้ ไม่เกิน 3 วันทาการ
สาหรับการดาเนินการในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาดสภาพ
คล่องหรื อไม่สามารถจาหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริ ษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
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สิทธิและข้ อจำกัดของผู้ถือหน่ วยลงทุน
• เงื่อนไขที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี อ้ ำจถูกจำกัดสิทธิ ในกรณี ท่ ีผ้ ูถือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่ ำอัตรำที่
ประกำศกำหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริ ษัทจัดการกองทุนรวม
จะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจานวนที่ถืออยู่ ทังนี
้ ้ สามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วน
การถือหน่วยลงทุนได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.assetfund.co.th
• วิธีกำรโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจำกัดกำรโอนหน่ วยลงทุน
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่ผ้ ูสนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อสานักงานนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนไม่ได้ เป็ นผู้ใช้ บริ การกองทุนกับบริ ษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและ
ยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้ อมคาขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครัง้ ณ วันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน
(ค) หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่ง
มอบใบเสร็จรับเงิน และใบกากับภาษีพร้ อมหลักฐานการรับคาขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
(ง) การโอนหน่วยลงทุน ดังกล่าวข้ างต้ น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้ อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ รับคาขอโอน
หน่วยลงทุน
(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดาเนินการเป็ นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ระบุในข้ อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย”
ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกับหรื อเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา พลเมืองสหรัฐอเมริ กา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐหรื อผู้ที่มีถิ่น
ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา หรื อบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์ สินของบุคคลดังกล่าวและบริ ษัท หรื อห้ าง
หุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิท ธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/
หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมสาหรับผู้ลงทุนที่ เป็ นบุคคลอเมริ กั น (US person) ดังที่กล่าวมาข้ างต้ น เว้ นแต่เป็ น
การโอนทางมรดก
• กองทุนรวมนีม้ กี ำรออกและส่ งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อผู้ลงทุนทุกครัง้ ที่มีการขายหรื อรับ ซื ้อคืน
หน่วยลงทุนให้ ผ้ ลู งทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดาเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
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• ช่ องทำงและวิธีกำรที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้ สิทธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้ สิทธิออกเสียงของ
บลจ. ในหลักทรัพย์ ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสี ยงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริ ษัทจัดการได้ เปิ ดเผยไว้ ที่
สานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
• ช่ องทำงและวิธีกำรร้ องเรียนของผู้ลงทุน
- ติดต่อบริ ษัทจัดการที่ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั 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
• นโยบำยกำรระงับข้ อพิพำท โดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรตลอดจนวิธีเข้ ำสู่กระบวนกำรดังกล่ ำวของกองทุนรวม
ไม่มี
• กำรระบุภูมิลำเนำในประเทศไทยเพื่อกำรวำงทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกรำยที่ไม่ มีภูมิลำเนำในประเทศไทย
การระบุภมู ิลาเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ ามี) ในกรณีที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้ างอิงที่อยู่ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
เป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินกำรของกองทุนรวม
• ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดกำร
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
ชั ้น 17 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 เว็บไซต์ www.assetfund.co.th
• รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท
1. นายนภดล รมยะรูป
2. นายพิทเยนท์ อัศวนิก
3. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
4. ดร. พัชร
สุระจรัส
5. นายคมสัน ผลานุสนธิ
6. นายณัฐพล จันทร์ สิวานนท์

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

• รำยชื่อผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)
1. ดร. พัชร
สุระจรัส
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
2. นายคมสัน ผลานุสนธิ
กรรมการ
3. นายณัฐพล จันทร์ สิวานนท์
กรรมการ
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• จำนวนกองทุนรวมทัง้ หมดภำยใต้ กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท
ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มีจานวนกองทุนรวมทังหมด
้
54 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 53,527,288,436.94 บาท
• รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทุน
1. นายณัฐพล
จันทร์ สิวานนท์
2. นายไมตรี
โสตางกูร
3. นายกมลยศ
สุขมุ สุวรรณ
4. นางสาวทิพย์วดี อภิชยั สิริ
5. นายกฤช
โคมิน
6. นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม
• รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิ ำรศึกษำ และประสบกำรณ์ กำรทำงำนที่เกี่ยวข้ องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม รวมทัง้
หน้ ำที่ควำมรั บผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ ำว
หน้ ำที่
ชื่อ-สกุล
ประวัตกิ ำรศึกษำ
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน
ควำมรับผิดชอบ
นายณัฐพล จันทร์ สวิ านนท์ - Master in Finance and
- 2019-Present: Executive Director /
บริ หารกองทุน
Management, University
Chief Investment Officer
of St Andrews
- 2017-2019: Foreign Investment Fund
- Bachelor in Political
Manager, Asset plus Fund Management
Science, Public
- 2016-2017: Product and Investment
Administration,
Strategy Division, UOB Asset
Chulalongkorn University
Management
- Passed CFA Level I
- 2014-2015 : Fixed Income Analyst
(Investment Grade Bond) Credit Trading
Desk, UBS Investment Bank
นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม - Master in Finance (MIF), - August 2018-Present: Fund manager,
บริ หารกองทุน
Thammasat University
Asset Plus Fund Management
- Bachelor of Engineering, - 2017- July 2018: Assistant Fund
Chulalongkorn University
manager, Asset Plus Fund Management
- Passed CFA Level II
- 2016-2017: Product Manager,
Fintech (Thailand) Company Limited
- 2014-2016: Financial Engineer,
Apple Wealth Securities Public Company
Limited
- 2013-2014: Product Development
Officer, Kiatnakin Phatra Securities
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• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน นำยทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
1. บริ ษัท หลักทรัพย์ไอร่า จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-684-8888
2. บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด โทรศัพท์ 1240 กด 8
3. บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด โทรศัพท์ 02-508-1567
4. บริ ษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234
5. บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ 02-680-5000
6. บริ ษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2231-3777
7. บริ ษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-3390
8. บริ ษัท หลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-841-9000
9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-7777
10. บริ ษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-638-5000
11. บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด โทรศัพท์ 02-026-5100
12. บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั ซ่า จากัด โทรศัพท์ 0-2660-5000
13. บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2660-5429-30
14. บริ ษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จากัด โทรศัพท์ 02-672-5920
15. ธนาคารออมสิน โทรศัพท์ 0-2299-8000
16. บริ ษัท ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ ส จากัด โทรศัพท์ 02-225-0202
17. บริ ษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-5800
18. ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์ 02-888-8811
19. บริ ษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-8888
20. บริ ษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-829-6999
21. บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9000
22. บริ ษัท หลักทรัพย์กสิกรไทยจากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-696-0000
23. บริ ษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000
24. บริ ษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-648-1111
25. บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด โทรศัพท์ 02-695-5000
26. บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-6300
27. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด โทรศัพท์ 0-2660-6677
28. บริ ษัท หลักทรัพย์เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2660-6621
29. บริ ษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน ) โทรศัพท์ 0-2635-1700
30. บริ ษัท หลักทรัพย์พาย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-205-7000
31. บริ ษัท หลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชนั่ จากัด โทรศัพท์ 0-2659-8735
32. บริ ษัท แรบบิท ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-648-3600
33. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เรนเนสซานซ์ จากัด โทรศัพท์ 02-550-6220
34. บริ ษัท หลักทรัพย์อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-088 9999
35. บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ 02-026-6222
36. บริ ษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด โทรศัพท์ 02-022-1499
37. บริ ษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ 02-949-1000
38. บริ ษัท หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2217-8888
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39. บริ ษัท หลักทรัพย์ทรี นีตี ้ จากัด โทรศัพท์ 0-2343-9500
40. บริ ษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-8000
41. บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รี พบั บลิค จากัด โทรศัพท์ 02-266 6697
42. บริ ษัท หลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-009-8888
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด แต่งตั ้ง
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด โทรศัพท์ 02-672-1111
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-470-3200-1 โทรสาร 02-470-1996-7
นอกจากหน้ าที่ตามสัญญาแต่งตังแล้
้ ว ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแู ลผลประโยชน์
ยังมีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผ้ ลู งทุนด้ วย
• รำยชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์
นางสาว กมลเมตต์ กฤตยาเกียรณ์
ที่อยู่ : บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด 316/32 ซอย สุขมุ วิท 22 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2663-2219
บริ ษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดงั กล่าวต้ องเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบตาม
ประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ข้ อมูลอื่นๆ
• รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุน กำรรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน และกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผู้ลงทุนสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกและครัง้ ถัดไปไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
ในกรณีที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้ องเปิ ดบัญชีดงั กล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
และเอกสารที่กาหนดอย่างถูกต้ องและตามความเป็ นจริ ง พร้ อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริ ษัทจัดการกาหนดในการเปิ ดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน
ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
1. กรณีบคุ คลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อสาเนาบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสาเนาหนังสือ
เดินทางซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้ อง
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2. กรณีนิติบคุ คล
(1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สาเนาหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และเงื่อนไขการลงนาม
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
ทังนี
้ ้ เอกสารต่างๆ ต้ องลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
ผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบั ติตามเงื่อนไขที่กาหนดในใบคาขอเปิ ดบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและใบคาขอ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูล รวมทังเงื
้ ่อนไขอื่นๆ ที่บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนจะกาหนดต่อไป
• กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก (หลัง IPO)
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ทุกวัน ทาการ ที่เป็ นวันทาการปกติข องบริ ษัทจัดการ กองทุน
ต่างประเทศ และประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน (ถ้ ามี)
ผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่ บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อ
ช่องทางอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรื อสอบถามข้ อมูล
ได้ ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111
โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่ามูลค่าขันต
้ ่าตามเงื่อนไขของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรกและครัง้ ถัดไป ตั ้งแต่เวลาเปิ ดทาการ ถึงเวลา
15.30 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย ซึง่ คานวณตามหัวข้ อ “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีดาเนินการในกรณีที่มลู ค่ าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง”
โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วน
ผู้สงั่ ซื ้ออาจชาระค่าสั่งซื ้อเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรื อวิธีอื่นใด ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ภายในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยขีด
คร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จากัด” ซึง่ เป็ นบัญชีกระแสรายวัน ที่เปิ ดไว้ กบั ธนาคารดังต่อไปนี ้
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์ บรู ณะ
2. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา สาขาพระรามที่ 3
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
4. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาวิทยุ
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอาคารสาทรซิตี ้
7. ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) สาขาสาทร 2
ดอกเบี ้ยรับหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้ รับจากบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นผลประโยชน์ต่อกองทุน
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดงั กล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กาหนด หรื อ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับคาาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนด ให้ ถือ
เป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับวันรับคาสัง่ ซื ้อขายถัดไป
การซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การ การซื ้อหน่วยลงทุนแบบล่วงหน้ า (Saving Plan)
บริ ษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การการซื ้อหน่วยลงทุนแบบสม่าเสมอด้ วยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งผู้ถือหน่ วย
ลงทุนสามรถติดต่อขอใช้ บริ การได้ ที่บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) โดยกรอกแบบฟอร์ ม “หนังสือยินยอม
ให้ หกั บัญชีเงินฝากเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน และใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ า” โดยบริ ษัทจัดการจะทาการส่งข้ อมูลการหักเงินจากบัญชี
เงินฝากเพื่ อเป็ นการชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน ตามจานวน และงวดการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนได้ ระบุไว้ ในแบบฟอร์ ม
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“หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝากเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน และใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ า” ทังนี
้ ้ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ
ตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื ้อหน่วยลงทุนแบบล่วงหน้ า ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพบว่าเอกสารหรื อข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้สงั่ ซื ้อ
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน หรื อในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีเงินฝากเป็ นจานวน 2 งวดติดต่อกัน
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อโดยคานวณจากจานวนเงินที่ได้ รับชาระหารด้ วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการขาย
โดยจานวนหน่วยลงทุนที่ได้ รับจัดสรรจะคานวณตามหลักสากลเป็ นตัวเลขทศนิยม 5 ตาแหน่ง แต่ใช้ ทศนิยม 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริ ษัทจัดการได้ รับชาระ บริ ษัทจัดการจะจั ดสรรหน่วยลงทุน
ให้ ตามจานวนเงินที่ได้ รับชาระเป็ นเกณฑ์
ในกรณี ที่การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนนัน้ มี ผลทาให้ จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุน เกิ นจานวนหน่วยลงทุน ที่ ได้ รับอนุมัติจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้ หลักการ “สั่ งซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตามคาสั่งซื ้อที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ในกรณีที่สงั่ ซื ้อพร้ อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อที่
สัง่ ซื ้อพร้ อมกันนัน้ ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ูสั่งซื ้อแต่ละรายสั่งซื ้อเข้ ามา (Pro Rata) ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะ
จัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อ
ต่อชื่อเสียง หรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบล่วงหน้ า
การคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนและจานวนหน่วยลงทุนที่ ผ้ สู งั่ ซื ้อรวมกันเกินจานวนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการจดทะเบียนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสัง่ ซื ้อก่ อนได้ ก่อน และหากมีการสัง่ ซื ้อพร้ อมกัน และมีหน่วย
ลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อที่สงั่ ซื ้อพร้ อมกันนั ้นตามสัดส่วนจานวน
หน่วยลงทุนที่ผ้ สู งั่ ซื ้อแต่ละรายสัง่ ซื ้อเข้ ามา (Pro Rata) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และบริ ษัทจั ดการจะคืน เงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ รับการจัด สรร พร้ อมดอกเบี ้ย
(ถ้ ามี) ให้ ผ้ ูสงั่ ซื ้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ สู งั่ ซื ้อระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชี ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการ
นับตั ้งแต่วนั ที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นที่จดั ตั ้งโดยบริ ษัทจัดการเพื่อ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเงินจนเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี ้กับบริ ษัทจัดการไม่ได้
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษัท จัดการได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนและได้ ทารายการขายหน่วยลงทุนแล้ ว
เพื่อให้ บริ ษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สงั่ ซื ้อจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการ
เป็ นกรณีพิเศษ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่
บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการสัง่ ซื ้อในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อ
ชื่อเสียง หรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มวิธีการให้ บริ การการซื ้อขายหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
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• กำรรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อช่องทางอื่นใด
ตามที่ บริ ษั ทจัดการกาหนด (ถ้ ามี) ทัง้ นี ้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติ มได้ ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรื อสอบถามข้ อมูลได้ ที่ฝ่ าย
Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111
บริ ษัทจัดการจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทาการ หากตรงกับวันหยุดของบริ ษัทจัดการ กองทุนหลัก หรื อประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน
จะเลื่อนเป็ นวันทาการถัดไป ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการ ถึงเวลา15.30 น. สาหรับการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ที่บริ ษัทจัดการได้ รับหลังเวลา
15.30 น. บริ ษัทจัดการจะถื อว่าเป็ นคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน สาหรับวันทาการรับซื ้อคืนถัดไป โดยบริ ษัทจัดการจะทาการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ตามราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย ซึง่ คานวณตามหัวข้ อ “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณ
และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุน
ไม่ถกู ต้ อง”
เงื่อนไขในการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดรับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทาการรับรับซื ้อคืน การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ ทารายการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแล้ ว ผู้สงั่ ขายคืน
ไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณี พิเศษหรื อเป็ นกรณี ที่บริ ษัทจัดการ อยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการตามข้ อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผู้สงั่ ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนได้
เว้ นแต่ จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษั ทจัดการเป็ นกรณี พิ เศษหรื อเป็ น กรณี ที่ บริ ษั ทจัดการอยู่ในระหว่างการดาเนิ นการตามข้ อ "การเลื่ อน
กาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน"
อนึ่ง ในกรณีที่บญ
ั ชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมลู ค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั ้นไม่มีการติดต่อขอใช้ บริ การเป็ นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีดงั กล่าว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มวิธีการให้ บริ การการซื ้อขายหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
การจัดสรรเงินให้ แก่ผ้ สู งั่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้ นในกรณีตามข้ อ "การเลื่ อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน" หรื อ "การไม่ขายหรื อไม่รับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน" หรื อ "การหยุดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน" บริ ษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้ แก่ผ้ สู งั่ ขาย
คืน โดยคานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันที่บริ ษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ขายคืนเป็ นจานวนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะคานวณจานวนเงินที่สงั่ ขายคืน โดยคูณจานวนหน่วยลงทุนด้ วยราคารับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการรับซื ้อคืนนั ้น
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ขายคืนเป็ นจานวนเงิน บริ ษัทจัดการจะคานวณจานวนหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืนด้ วย ราคารับซื อ้ คืนหน่วยลงทุนที่คานวณ
ได้ ณ วันทาการรับซื ้อคืนนัน้ ทังนี
้ ้ จานวนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ จะเป็ นตัวเลขทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่การขาย
คืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนได้ ตรวจสอบแล้ วว่าผู้สงั่ ขายคืนมีจานวนหน่วยลงทุน ตามทะเบี ยนผู้
ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืน
ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้ แก่ผ้ สู งั่ ขายคืนตามการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนที่ส มบูรณ์ ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขข้ างต้ น เท่าที่บริ ษัทจัดการ
สามารถรับซื ้อคืนได้ จากจานวนเงินสดของกองทุน
บริ ษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจานวนนั ้น
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การชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้
นับรวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบธุรกิจการจัด การกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชาระค่าขายคืนตามกาหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการคานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เสร็จสิ ้นการคานวณดังกล่าว
ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทาการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริ ษัทจัดการและ/หรื อเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ในการชาระเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุ น บริ ษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ตามวิธีการที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรื อใบคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
• กำรสับกำรเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ตามกาหนดเวลาการรับคา
สัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
หรื อช่องทางอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ สามารถดูข้อมู ลเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรื อสอบถาม
ข้ อมูลได้ ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111
ราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่เป็ นกองทุนต้ นทาง ให้ ใช้ ราคารับซื ้อคืนที่คานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวน
เงินที่จะสับเปลี่ยน
(2) ในกรณีที่เป็ นกองทุนปลายทาง ให้ ใช้ ราคาขายที่คานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวน
หน่วยที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับ
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้ นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยน
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกองทุนต้ นทางระบุจานวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏ
อยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั ้น
3. ในกรณีที่กองทุนนี ้เป็ นกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับการยกเว้ นข้ อจากัดจานวนเงินขันต
้ ่าในการซื ้อหน่วยลงทุนตามที่
ระบุในหัวข้ อการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
4. บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการตรวจสอบรายการทังหมดกั
้
บทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้ องก็จะ
ดาเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุน ต้ นทางและเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
เท่ากับจานวนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ“ราคาขายและราคารับซื ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน”
5. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการ นับจาก
วันที่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
6. บริ ษัทจัดการอาจไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ วหรื ออาจหยุดรับคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ในกรณีที่บริ ษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดาเนินการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคื นหน่วยลงทุนตามหัวข้ อการไม่ขายหรื อไม่รับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
7. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ยื่นคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ วจะไม่สามารถเพิกถอนคาสัง่ ดังกล่าวได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการ
ก่อนเท่านั ้น
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8. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางและสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ ้นหลังจากที่ได้ มีการ บันทึกข้ อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียนแล้ ว
เท่านั ้น
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ปั จจัยควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง
• ปั จจัยควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรื อผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ ้นลง โดยได้ รับผลกระทบจากปั จจัยทาง
เศรษฐกิจ หรื อภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี ้ย เป็ นต้ น
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ยง : บริ ษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมูลของตราสาร และสภาวะการลงทุนใน
ขณะนั ้น
• ปั จจัยควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึงอาจได้ รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ยง : บริ ษัทจัดการจะบริ หารความเสี่ยงด้ านนี ้ โดยพิจารณาลงทุน ในหรื อมีไว้ ซึ่งสัญ ญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้ า (Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพื ้นฐานที่ลงทุนกับ ค่าเงินบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันความเสีย่ งจากการลงทุน (Hedging) ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• ปั จจัยควำมเสี่ยงจำกข้ อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศทีก่ องทุนเข้ าไปลงทุน ทังนี
้ ้
เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ยง : บริ ษัทจัดการจะดาเนินการบริ หารความเสี่ยงประเภทนี ้ โดยติดตามสถานการณ์ ทางการเมือง
และเศรษฐกิจอย่างใกล้ ชิด รวมถึงนาข้ อมูล Scoring ที่ได้ จากแบบจาลองของทาง Bloomberg สาหรับแต่ละประเทศคู่ค้าที่บริ ษัท
จัดการมีสดั ส่วนการลงทุนมาพิจารณาอย่างสม่าเสมอ
• ปั จจัยควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทากาไรของบริ ษัท อาจเป็ นเหตุให้ ผ้ ูลงทุนไม่ได้ รับผลตอบแทนตามที่
คาดหวัง
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ยง : ผู้จดั การกองทุนมีหน้ าที่วิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริ หารของบริ ษัทที่ลงทุน รวมทังธุ
้ รกิจ
และอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริ ษัทนันๆ
้ อย่างต่อเนื่องเพือ่ ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
• ปั จจัยควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร (Credit risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้ น และหรื อดอกเบี ้ยได้ ตามที่กาหนด
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ยง : บริ ษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผ้ ูออกตราสารมีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี
และ/หรื อ บริ ษัทที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade)
• ปั จจัยควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่ องของตรำสำร (Liquidity risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื ้อหรื อขายตราสารไม่ได้ ในระยะเวลาหรื อราคาตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื ้อหรื อขายตราสารมีจากัด
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ยง : บริ ษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเพื่อความคล่องตัวในการ
บริ หารกองทุน
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• ปั จจัยควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่ วงหน้ ำ (Leverage Risk)

เนื่องจากสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าอาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื ้นฐาน ดังนั ้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าย่อม
ทาให้ สินทรัพย์สทุ ธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื ้นฐาน (Underlying Asset)
กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคา
ณ วันใช้ สิทธิอาจมากกว่า หรื อน้ อยกว่าราคาตลาดขณะนั ้น ทังนี
้ ้ การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั ้น อาจไม่
สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ ทงหมด
ั้
และกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนทีม่ ากขึ ้น
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์ อย่ างสม่าเสมอ เพื่อให้ การลงทุนในสัญญาซื อ้ ขาย
ล่วงหน้ าเป็ นไปในทิศทางที่ถกู ต้ อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้ กองทุนมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่มากขึ ้น โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง
• ปั จจัยควำมเสี่ยงทำงด้ ำนกำรเมือง และเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)

เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ยง : บริ ษัทจัดการจะบริ หารความเสี่ยงนี ้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่าง
ใกล้ ชิดและนามาพิจารณาอย่างสม่าเสมอ
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ตำรำงสรุ ปอัตรำส่ วนกำรลงทุนของกองทุนรวม
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
ข้ อ
1
2

3
4

5

6

ประเภททรัพย์ สิน
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
3.1 หน่วย CIS ไทย
3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกั ษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่รัฐบาลเป็ นประกัน
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ หรือตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ที่ผ้ อู อกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย หรื อ
สาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และ
ไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ น
บุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้น
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารที่มลี กั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.1.1 เป็ นตราสารหนี ้ ผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั ้นใน
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อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 10%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรื อไม่เกิน 10% เมือ่ เป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale)
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะ สูงกว่า
(1) 10% หรื อ
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน
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ต่างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)
6.1.2 มี credit rating 1 อยูใ่ นระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.1.3.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และ
ไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.1.3.1 หรื อ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ น
บุคคลดังนี ้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม
ข้ อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้น
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating 2 อยู่ในระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 6 (SIP)

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

รวมกันไม่เกิน 5%

1

กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้
กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศที่คสู่ ญ
ั ญาในฐานะผู้มภี าระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี ้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ ญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
2

ส่ วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุม่ กิจการ (Group limit)
ข้ อ
1

ประเภททรัพย์ สิน
การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัททุกบริ ษัทที่อยู่ในกลุม่ กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ น
คูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษัทดังกล่าว

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
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ส่ วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)

1

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรื อ P/N ที่นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย
(ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรือคูส่ ญ
ั ญา
ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึ ้น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ
securities lending หรื อ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 B/E หรื อ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ ดาเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิ
เรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการทีก่ ฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ MFสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี ้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ทีม่ ี
ลักษณะครบถ้ วนดังนี ้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้ อ 6 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E
หรื อP/N เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรื อรอบการ
ลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้ อง
กับอายุกองทุน)
reverse repo
securities lending
total SIP ซึง่ ได้ แก่
5.1 ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 ตราสารหนี ้หรือตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน ที่มอี นั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและ/หรือ
ผู้ออกตราสารที่ตา่ กว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)
derivatives ดังนี ้
6.1 การเข้ าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
6.2 การเข้ าทาธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี
เว้ นแต่เป็ น MF ทีม่ ีอายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั MF ทีอ่ ายุกองทุน
คงเหลือ < 6 เดือน ทังนี
้ ้ เฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ > 1 ปี

2

3
4
5

6

7

หน่วย CIS ในประเทศ

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มอี ยู่
global exposure limit
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ NAV
ไม่เกิน 20%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ ตี ้
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ส่ วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้ เสียในกิจการทีล่ งทุน (Concentration limit)
ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

1

ตราสารหนี ้ ของผู้ออกรายใดรายหนึง่
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ภาครัฐไทยหรื อ
ตราสารหนี ้ภาครัฐต่างประเทศ)

2

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ ตี ้

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตราสาร
รายนั ้น ตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารมีหนี ้สินทางการเงินที่ออกใหม่กอ่ นครบรอบระยะเวลา
บัญชีถดั ไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนี ้สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี ้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูล
หนี ้สินทางการเงินนั ้นจะต้ องเป็ นข้ อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และในกรณีทผี่ ้ ู
ออกตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีลา่ สุด2 ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้ อนี ้ของ ผู้ออกรายนั ้นเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีทกี่ องทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี credit
rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุน
เพือ่ กองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่น
แบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นราย
โครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่
ออกหน่วยนั ้น
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั ้งขึ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

3

หน่วย property ของกองทุนใด
กองทุนหนึง่

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อกองทุน CIS ต่างประเทศ
ที่ออกหน่วยนั ้น
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั ้งขึ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

หมายเหตุ :
1
หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็ นต้ น
2
รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร

ทังนี
้ ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุน
ของกองทุน และ/หรื อ ทีแ่ ก้ ไขเพิ่มเติม

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ ตี ้
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ตำรำงค่ ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ ำใช้ จ่ำยทัง้ หมดที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุน
ของรอบปี บัญชีตงั ้ แต่ เดือน สิงหำคม ถึง กรกฎำคม ย้ อนหลัง 3 ปี
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

รำยกำรที่เรียกเก็บ

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำก
กองทุนรวมทัง้ หมด
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยรวมทัง้ หมดที่
ประมำณกำรได้
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 2
▪ ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
และส่งเสริ มการขาย ในช่วงการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก (IPO)

อัตรำตำมโครงกำร

ไม่ เกินร้ อยละ 4.2800 ต่ อปี
ของมูลค่ ำทรัพย์ สินที่จดทะเบียน 1

ไม่เกินร้ อยละ 2.1400 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
้
ไม่เกินร้ อยละ 1.0700 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
้
ไม่เกินร้ อยละ 1.0700 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
้
ไม่เกินร้ อยละ 1.0000 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
้
ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.50 ต่อปี ของจานวนเงินทุนโครงการ

▪ ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินร้ อยละ
และส่งเสริ มการขาย ภายหลังการเสนอขาย
0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หน่วยลงทุนครัง้ แรก
ตามที่จา่ ยจริ ง
▪ ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์
▪ ค่าสอบบัญชี
ตามที่จ่ายจริ ง
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่ประมำณกำรไม่ ได้
ตามที่จา่ ยจริ ง
▪ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
3
รวมค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจริงทัง้ หมด
▪ ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์
ตามที่จ่ายจริ ง

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ ตี ้

เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง
1 ส.ค. ปี 62
1 ส.ค. ปี 63
1 ส.ค. ปี 64
ถึง
ถึง
ถึง
31 ก.ค. ปี 63 31 ก.ค. ปี 64 31 ก.ค. ปี 65
(ร้ อยละของมูลค่ ำทรัพย์ สินสุทธิ)

1.61

1.60

1.59

0.04

0.04

0.04

1.06

1.06

1.05

-

-

-

-

-

-

0.08

0.10

0.12

0.06
2.85
0.05

0.10
2.90
0.09

0.14
2.94
0.11
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ค่ ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ส่ ังซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ ำหน่ วยลงทุน)
เรียกเก็บจริง
1 ส.ค. ปี 62
ถึง
31 ก.ค. ปี 63
1.50

เรียกเก็บจริง
1 ส.ค. ปี 63
ถึง
31 ก.ค. ปี 64
1.50

เรียกเก็บจริง
1 ส.ค. ปี 64
ถึง
31 ก.ค. ปี 65
1.50

รำยกำรที่เรียกเก็บ

อัตรำตำมโครงกำร

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 4

ไม่เกินร้ อยละ 2.1400

• ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน 4

ไม่เกินร้ อยละ 1.6050

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ า 4

ไม่เกินร้ อยละ 2.1400

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก 4

ไม่เกินร้ อยละ 1.6050

ยกเว้ น ไม่เรี ยกเก็บ

ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

ฉบับละ 50 บาท

ยกเว้ น ไม่เรี ยกเก็บ

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรื อเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สญ
ู หาย

ยกเว้ น ไม่เรี ยกเก็บ
1.50

1.50

• ค่าธรรมเนียมการทารายการซื ้อขายหน่วยลงทุน

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพือ่ ซื ้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน
หรื อค่าธรรมเนียมการหักเงินเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน

อัตราทีธ่ นาคารพาณิชย์กาหนด

• ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดการ
หรื อนายทะเบียนดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ

ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ

1.50

ยกเว้ น ไม่เรี ยกเก็บ

หมำยเหตุ
การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้ จ่ายรวม ประมาณการจากมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่จดทะเบียนจัดตั ้งกองทุน ในกรณีที่มลู ค่า
ทรัพย์สินสุทธิระหว่างปี ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ อาจส่งผลให้ อตั ราร้ อยละต่อปี ของค่าใช้ จ่ายรวมเกินกว่าอัตราที่ประมาณการไว้ ข้างต้ นได้ โดยมิได้
เกิดจากการเก็บค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
2
เมื่อคานวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจริ งจากกองทุนรวมตามข้ อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด
้
3
ไม่รวมค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อขายหลักทรัพย์ และไม่รวมค่าใช้ จ่ายภาษีตราสารหนี ้
4
บริ ษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม่ ในอัตราที่ไม่เท่ากัน
1

ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมและจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ ามี) แล้ ว
บริ ษัทจัดการจะคานวณค่ าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันที่มีการ
คานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ โดยใช้ มูลค่าทรัพย์ สิ นทัง้ หมด หักด้ วยมูลค่าหนี ส้ ินทัง้ หมด เว้ นแต่ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คานวณ นั ้นเป็ นฐานในการคานวณค่าธรรมเนียม
บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เรี ยกเก็บจริ ง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขันสู
้ งตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ บริ ษัท
จัดการจะประกาศให้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ ไม่เกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายใน
รอบระยะเวลาย้ อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ที่บริ ษัทจัดการประสงค์จะขึ ้นค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่ าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าวโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด
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หมายเหตุ : บริ ษัทจัดการได้ คานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้ วิธีการคานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริ ษัทจัดการกองทุน (AIMC)
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คำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือ
AAA
AA
A
BBB
T1+
F1+

เป็ นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่าทีส่ ดุ บริ ษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู สุด ความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้ อยมาก
มีความเสีย่ งต่ามาก มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้ รับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสีย่ งในระดับต่า มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้ รับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสีย่ งและมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนทีเ่ กิดขึ ้นจากการเปลีย่ นแปลง
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ ความสามารถในการชาระหนี ้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สงู กว่า
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริ ษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยในเกณฑ์สงู ซึง่ ผู้ออกที่ได้ รับอันดับเครดิตใน
ระดับดังกล่าวที่มีเครื่ องหมาย “+” ด้ วยจะได้ รับความคุ้มครองด้ านการผิดนัดชาระหนี ้ที่สงู ยิ่งขึ ้น
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริ ษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยในเกณฑ์สงู ซึง่ ผู้ออกที่ได้ รับอันดับเครดิตใน
ระดับดังกล่าวที่มีเครื่ องหมาย “+” ด้ วยจะได้ รับความคุ้มครองด้ านการผิดนัดชาระหนี ้ที่สงู ยิ่งขึ ้น
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ผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังของกองทุน
รอบปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 27 กรกฎำคม 2565
(NAV ณ 27 กรกฎำคม 2565 = 10.3952 บำท)
ASP-EUPROP

ตัง้ แต่ ต้นปี

ผลตอบแทนของกองทุนรวม
ผลตอบแทนดัชนีชี ้วัด *
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
(standard deviation)
ความผันผวนของดัชนีชี ้วัด
(standard deviation) *
Information Ratio

-22.52%
-22.22%

3 เดือน
6 เดือน
1 ปี 1
(ตำมเวลำ) (ตำมเวลำ) (ต่ อปี )
-12.53%
-19.10% -19.84%
-13.46%
-19.65% -21.05%

3 ปี 1
(ต่ อปี )
-0.92%
-1.06%

5 ปี 1
(ต่ อปี )
1.01%
0.84%

10 ปี 1
(ต่ อปี )
-

ตัง้ แต่ จัดตัง้
กองทุน 2
0.56%
0.15%

24.72%

26.67%

25.95%

21.82%

22.78%

19.10%

-

18.65%

25.40%

28.44%

26.61%

22.00%

23.25%

19.43%

-

19.24%

-0.05

0.18

0.09

0.16

0.02

0.03

-

0.07

หมำยเหตุ :
- วันที่จดทะเบียนกองทุน 11 สิงหาคม 2558
- * ดัชนี FTSE EPRA/Nareit Developed Europe Capped 10% Index Total Return ปรับด้ วยต้ นทุนป้องกันความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณ ในสัดส่วน 100%
- 1 % ต่อปี
- 2 % ต่อปี ยกเว้ นกรณีที่กองทุนจัดตังไม่
้ ถึง 1 ปี จะเป็ นผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นจริ ง
- การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้ จั ดขึ ้นตามประกาศสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน เรื่ อง มาตรฐานการวัดและนาเสนอผล
การดาเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดาเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ
- ผลการดาเนินงานในอดี ต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภั ณฑ์ ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยันถึงผลการดาเนินงานใน
อนาคต
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่ วงเวลำ 5 ปี
(Maximum Drawdown)
ณ สิน้ รอบ 27 กรกฎำคม 2565

-40.84%

อำยุเฉลี่ยของทรัพย์ สินที่กองทุนรวมลงทุน
(Portfolio Duration)
ณ สิน้ รอบ 27 กรกฎำคม 2565

N/A

อัตรำส่ วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิน้ รอบ 27 กรกฎำคม 2565

N/A

ข้ อมูลกำรถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ สิน้ รอบ 27 กรกฎำคม 2565

37.59%*
* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th
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คำเตือนเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่ วยลงทุน
• บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น

เพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิด
ความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ีเว็บไซต์บริ ษัท (www.assetfund.co.th)
• กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด ดังนั ้น หากผู้ถือ

หน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้ กองทุนต้ องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วย
ลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ท่เี ว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.assetfund.co.th
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ ที่สานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หรื อโดยผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรื อที่เว็บไซต์ของบริ ษัท www.assetfund.co.th
• บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็ นข้ อห้ ามตามกฎหมาย และเป็ นเรื่ องที่

ไม่พึงกระทาโดยวิชาชีพ เว้ นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ท่ีผ้ ปู ระกอบธุรกิจหรื อพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้ รับตามเทศกาลที่เป็ นประเพณี
นิยมตามแนวทางปฏิบตั ิที่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจกาหนดไว้ ภายในบริ ษัท ซึง่ สามารถขอดูแนวทางนี ้ได้ ที่บริ ษัทจัดการ
• บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคม

บริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริ ษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแล
การซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
• การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ อง

ของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั ้น

หนังสือชีช้ วนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2565

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ ตี ้
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