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สรุ ปข้ อมูลกองทุนรวม
ชื่อโครงกำร (ภำษำไทย)

: กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ ้ล พลัส

ชื่อโครงกำร (ภำษำอังกฤษ)

: Asset Plus Flexible Plus Fund

ประเภทของกองทุน

: กองทุนรวมผสม

อำยุโครงกำร

: ไม่กำหนด

วันที่ได้ รับอนุมัตจิ ัดตัง้ และจัดกำรกองทุนรวม : วันที่ 6 กรกฎำคม 2560
วันที่จดทะเบียนกองทุน

: วันที่ 2 สิงหำคม 2560

• ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนมีนโยบำยกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรทุน และ/หรื อตรำสำรหนี ้ และ/หรื อตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน และ/หรื อตรำสำรทำงกำรเงิน และ/
หรื อเงินฝำก และ/หรื อหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์/ REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวม
โครงสร้ ำงพื ้นฐำน และ/หรื อกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรื อทรัพย์สินอื่นใดหรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรื อหลำยอย่ำง
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนดหรื อให้ ควำมเห็นชอบ กองทุนจะลงทุน ทัง้ ใน
ประเทศและ/หรื อต่ำงประเทศ โดยจะพิจำรณำปรับสัดส่วนกำรลงทุนได้ ตั ้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส ำหรั บ กำรลงทุน ในหุ้น กองทุน จะลงทุน ในหุ้น ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลำดหลัก ทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย และ ในส่วนกำรลงทุน ใน
ต่ำงประเทศจะลงทุนในหุ้นของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มประเทศสมำชิกสมำคมประชำชำติแห่งเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ (อำเซียน) รวมถึงหุ้นที่จดทะเบียนในประเทศอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้ องกับกลุม่ ประเทศอำเซียน
นอกจำกนี ้ กองทุนอำจลงทุนหรื อมีไว้ ในตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note) สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่มีอยู่จำกกำรลงทุน เช่น กำรทำสวอป และ/
หรื อสัญญำฟอร์ เวิร์ดที่อ้ำงอิงกับรำคำตรำสำร อัตรำดอกเบี ้ย และ/หรื อสัญญำฟิ วเจอร์ เป็ นต้ น ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
กำหนดหรื อให้ ควำมเห็นชอบ รวมทังอำจท
้
ำธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์หรื อธุรกรรมกำรซื ้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (Reverse Repo) โดยเป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
ทังนี
้ ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรหนี ้ที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตรำสำรหนี ้ที่ไม่ได้ รับ
กำรจัดอัน ดับ ควำมน่ ำเชื่ อถื อ (Unrated) และตรำสำรทุน ที่ ไม่ ได้ จดทะเบี ยนในตลำดหลัก ทรัพ ย์ (Unlisted securities) อย่ำงไรก็ตำม
กองทุนอำจมีไว้ ซึ่งตรำสำรหนี ้ที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตรำสำรหนี ้ที่ไม่ได้ รับกำรจัด
อันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated) หรื อตรำสำรทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) ได้ เฉพำะกรณี ที่ตรำสำรหนีน้ ัน้
ได้ รับจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment grade) หรื อจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (listed securities) แล้ วแต่
กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่ำนัน้
ในส่วนกำรลงทุนในต่ำงประเทศ บริ ษัทจัดกำรมีนโยบำยที่จะทำกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ตำมควำม
เหมำะสมสำหรับสภำวะกำรณ์ในแต่ละขณะ ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั กำรกองทุน โดยผู้จดั กำรกองทุนจะพิจำรณำจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
เช่น ปั จจัยทำงเศรษฐกิจ กำรเงิน กำรคลัง เป็ นต้ น เพื่อคำดกำรณ์ทิศทำงอัตรำแลกเปลี่ยน
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• ดัชนีชวี ้ ัด/อ้ ำงอิง (Benchmark) ของกองทุน
- SET Total Return Index ในสัดส่วน 40%
- MSCI AC Asean Total Return USD Index ในสัดส่วน 10% ปรับด้ วยอัตรำแลกเปลี่ยน เพือ่ เทียบสกุลเงินบำท ณ วันที่คำนวณ
ผลตอบแทน
- TBMA Short Term Government Bond Index ในสัดส่วน 30%
- อัตรำดอกเบี ้ยเงินฝำกประจำ 1 ปี สำหรับวงเงิน 1 ล้ ำนบำท เฉลีย่ ของธนำคำรพำณิชย์ 4 แห่ง ได้ แก่ ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทยจำกัด (มหำชน) และธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) ในสัดส่วน 20%
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในกำรเปรี ยบเทียบตำมที่บริ ษัทจัดกำรเห็นควรและเหมำะสม ซึ่งอยู่ภำยใต้ กรอบนโยบำย
กำรลงทุนที่กำหนด โดยบริ ษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงชัดเจนถึงวันที่มีกำรเปลี่ยนตัวชี ้วัด คำอธิบำย
เกี่ยวกับตัวชี ้วัด และเหตุผลในกำรเปลี่ยนตัวชี ้วัดดังกล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดกำร ภำยในเวลำที่ผ้ ลู งทุนสำมำรถใช้
ประโยชน์จำกข้ อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและข้ อกำหนดของสมำคมบริ ษัทจัดกำรลงทุน และ/หรื อ
ประกำศ ข้ อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม และ/หรื อ
กำรเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในกำรใช้ เปรี ยบเทียบในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทำหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตรำดังกล่ำวอีกต่อ ไป โดย
บริ ษัทบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดกำร ภำยในเวลำที่
ผู้ลงทุนสำมำรถใช้ ประโยชน์จำกข้ อมูลกำรตัดสินใจลงทุนได้
• กำรแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนแยกตำมชนิดของหน่ วยลงทุน
ไม่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และมีนโยบำยกระจำยควำมเสี่ยงในกำรลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตรำสำรทุน ตรำสำรหนี ้
ตรำสำรกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ตรำสำรทำงกำรเงิน เงินฝำก และ/หรื อหน่วยลงทุนของกองทุน รวมถึงทรัพย์สินอื่นใดหรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรื อหลำยอย่ำง
• ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ รับจำกเงินลงทุน
ผู้ลงทุนมีโอกำสได้ รับผลตอบแทนในรูปของกำไรจำกมูลค่ำหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นเมือ่ ผู้ลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุน
• จำนวนเงินทุนโครงกำรล่ ำสุด
3,000 ล้ ำนบำท และสงวนสิทธิที่จะเพิ่มทุนได้ ตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
• รอบระยะเวลำบัญชี
วันที่สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชี : วันที่ 31 กรกฎำคม ของทุกปี
• ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่ ำงมีนัยสำคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
1. ควำมผันผวนทำงด้ ำนรำคำหรือผลตอบแทนที่อำจเกิดขึ ้นกับหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่กองทุนลงทุน
2. กำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร
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• กำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ ำขำยคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรอำจเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ ว มีควำมเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีที่เข้ ำเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับควำมเห็นชอบของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่ำงสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทำให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่ำวอยู่นอกเหนือกำร
ควบคุมของบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม
(2) มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลำที่บริ ษัทจัดกำรยังไม่ได้ ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำ
ย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนั ้นต่ำงจำกรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตั ้งแต่หนึ่ง
สตำงค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตรำตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลำที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมพบว่ำ รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่
ไม่ถกู ต้ องนั ้นต่ำงจำกรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตำงค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรำตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ที่ถกู ต้ อง
กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมข้ อ (1) (2) หรื อ (3) บริ ษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. เลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนได้ ไม่เกินสิบวันทำกำรนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนนั ้น เว้ นแต่ได้ รับกำรผ่อนผั นจำก
สำนักงำน
2. แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทรำบถึงกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตลอดจนเปิ ดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบเรื่ องดังกล่ำวด้ วยวิธีกำรใดๆ โดยพลัน
3. แจ้ งกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลักฐำนกำรได้ รับควำมเห็นชอบของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ตำมข้ อ (1) หรื อกำรรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตำมข้ อ (2) ต่อสำนักงำนโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะ
มอบหมำยให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดำเนินกำรแทนก็ได้
4. ในระหว่ำงกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน หำกมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดังกล่ำว ให้ บริ ษัทจัดกำรกองทุน
รวมรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชำระค่ำขำยคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตำมลำดับวันที่สง่ คำสัง่ ขำยคืนก่อนหลัง
• กำรไม่ ขำยหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้ แล้ ว
กำรไม่ขำยไม่รับซื ้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมสัง่ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะปฏิบัติตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิ ใช่รำยย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน และ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง
หลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล
บริ ษั ทจัดกำรขอสงวนสิ ทธิ ที่ จะหยุดรั บคำสั่งซื อ้ และ/หรื อสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนเข้ ำเป็ นกำรชั่วครำวหรื อถำวรก็ ได้ ตำมที่ บริ ษั ทจัดกำร
เห็นสมควร ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำ 3 วันทำกำร ก่อนกำรใช้ สิทธิหยุดรับคำสัง่ ซื ้อและ/หรื อสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้ ำเป็ นกำรชัว่ ครำวหรื อถำวร โดยประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดกำรและ/หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ ำมี) และจะแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรให้ บริ กำร
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บริ ษั ทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ปฏิเสธคำสั่งซือ้ และ/หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำของผู้ลงทุน หำกกำรสั่งซือ้ ดังกล่ำวขัดกับหลักเกณฑ์ ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อ มีผลกระทบต่อกำรบริ หำรจัดกำรกองทุน หรื อ ทำให้ เกิดควำมเสี่ยงทำงกฎหมำยหรื อต่อชื่อเสียงของ
บริ ษัทจัดกำรหรื อกองทุน โดยบริ ษัทจัดกำรจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ
กำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อขำยหน่วยลงทุน
เป็ นไปตำมประกำศ
• กองทุนรวมกำหนดอัตรำส่ วนกำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่ วงหน้ ำ (Derivatives) ที่มิได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดควำมเสี่ยงหรือตรำสำร
ที่มีสัญญำซือ้ ขำยล่ วงหน้ ำแฝง (Structured Note)
กองทุนรวมจะลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำที่มิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดควำมเสี่ยง โดยจำกัด net exposure ที่เกิดจำกกำรลงทุนใน
สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำต้ องไม่เกินร้ อยละ 100 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอำจลงทุนในตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง
ในอัตรำส่วนไม่เกินกว่ำที่ประกำศกำหนด โดยรำยละเอียดกำรคำนวณมูลค่ำกำรลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำเพื่อกำรคำนวณ
อัตรำส่วนกำรลงทุนดังกล่ำว จะพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
• ผลกระทบทำงลบที่มำกที่สุดจำกกำรลงทุนในสัญญำซื อ้ ขำยล่ วงหน้ ำที่มิได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดควำมเสี่ยงหรื อตรำสำรที่มี
สัญญำซือ้ ขำยล่ วงหน้ ำแฝง (Structured Note) ต่ อเงินทุนของกองทุนรวม
หำกรำคำหลักทรัพย์อ้ำงอิงมีควำมผันผวนมำก หรื อทิศทำงกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมที่คำดกำรณ์จนอำจทำให้ กองทุนขำดทุนจำกกำรลงทุน
ในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำหรื อตรำสำรที่มีลกั ษณะของสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง อย่ำงไรก็ตำม กำรขำดทุนดังกล่ำวจะไม่เกินร้ อยละ 100
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดกำรจะศึกษำวิ เครำะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องที่มีผลกระทบต่อรำคำและมีกำรปรับเปลี่ยน
สถำนะกำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ ำให้ ทันเหตุกำรณ์ โดยกำรคำนวณอัตรำส่วนในกำรลงทุนที่เหมำะสมกับภำวกำรณ์ เพื่อให้ เกิ ด
ประสิทธิภำพในกำรลงทุนอยู่ตลอดเวลำ
• ช่ องทำงที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนจะทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่ ำหน่ วยลงทุนและรำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ท่ำนสำมำรถติดตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนของท่ำนจำกเว็บไซต์ www.assetfund.co.th
• ช่ องทำงที่ผ้ ูลงทุนสำมำรถทรำบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั ้น 17 อำคำรสำธรซิตี ้ทำวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสำร 02-672-1180 เว็บไซต์ www.assetfund.co.th
หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั ้ง
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เครื่องมือบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่ องของกองทุนรวม
กองทุนมีเครื่องมือบริหำรควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่ องของกองทุนรวม ดังนี ้
1. ค่ ำธรรมเนียมกำรซือ้ ขำยหน่ วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในกำรซือ้ ขำยทรัพย์ สินของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies - ADLs)
อัตรำสูงสุดไม่เกินร้ อยละ : 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
(1) บริ ษัทจัดกำรจะกำหนดอัตรำ ADLs สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
(2) บริ ษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรี ยกเก็บ ADLs โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด โดยจะอยู่
ภำยใต้ กฎระเบียบ และ/หรื อประกำศ และ/หรื อแนวทำงปฏิบตั ิของสำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรื อสมำคมบริ ษัทจัดกำรลงทุน และ/หรื อหน่วยงำน
ที่มีอำนำจอื่น ทังนี
้ ้ กำรกำหนด ADLs Factor จะคำนึงถึงปั จจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรซื ้อหรื อขำยทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (transaction costs) ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซื ้อขำยทรัพย์สิน ควำมผันผวนในตลำดซื ้อขำยทรัพย์สิน สภำพคล่องของตลำด
ทรัพย์สินที่ลดลงจำกภำวะปกติ ต้ นทุนและค่ำใช่จ่ำยในกำรรักษำสัดส่วนกำรลงทุน ต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยกำรทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริ ม
สภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่ (ถ้ ำมี) หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือกำรควบคุมและคำดกำรณ์ของบริ ษัทจัดกำร โดยบริ ษัทจัดกำร
อำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐำนและหรื อกำรประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่ำที่สำมำรถ
ทำได้ เพื่อให้ สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนั ้นๆ
(3) กำรกำหนด ADLs Threshold มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด โดยบริ ษัทจัดกำรจะคำนึงถึง
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภำพคล่องของกองทุน ได้ แก่ พอร์ ตกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน สภำวะตลำดของทรัพย์สินที่ลงทุน สภำพคล่องของ
ทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคตหรื อนอกเหนือกำรควบคุมของบริ ษัทจัดกำรที่มี ผลกระทบต่อสภำพคล่อง
ของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริ ษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่ และ/หรื อสมมติฐำน และ/หรื อ
กำรประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่ำที่สำมำรถทำได้ เพื่อให้ สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนั ้นๆ
(4) ณ ขณะใดขณะหนึง่ บริ ษัทจัดกำรจะไม่ใช้ ADLs พร้ อมกับ Swing Pricing แต่สำมำรถใช้ ร่วมกับเครื่องมือในกำรบริ หำรควำมเสี่ยงสภำพ
คล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ
(1) บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใช้ ในกำรพิจำรณำและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรใช้
เครื่ องมือ ADLs ในวันทำกำรนัน้
(2) บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำค่ำซื ้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ ำเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวันทำกำรที่มีกำรใช้ เครื่ องมื อ ADLs
และบริ ษัทจัดกำรจะนำยอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวไปใช้ ในกำรพิจำรณำและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ เครื่ องมือ ADLs ในวัน
ทำกำรนั ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรใดๆ ที่ได้ ดำเนินกำรหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่เกี่ยวข้ องกับกำรใช้
เครื่ องมือ ADLs ในวันทำกำรนัน้ แม้ หำกภำยหลังปรำกฏว่ำเช็คค่ำซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อบำงส่วนของวันทำกำรนั ้นไม่สำมำรถเรี ยก
เก็บเงินได้ และรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้ วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้ นั ้น ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุน
(3) บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จำกผู้ที่ทำรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ
หรื อขำยคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่ งใดฝั่งหนึง่ ที่เกิน ADLs Threshold ที่บริ ษัทจัดกำรกำหนดไว้ รวมถึงบริ ษัท
จัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำกำหนดอัตรำกำรเรี ยกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในกำรเรี ยก
เก็บเฉพำะรำยที่ทำรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ หรื อขำยคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริ มำณ
มำกตำมแนวทำงที่บริ ษัทจัดกำรจะกำหนดได้
(4) บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรำ ADLs ที่เรียกเก็บ ซึง่ จะปรับเพิ่มไม่เกินอัตรำสูงสุดที่ระบุไว้ ในโครงกำร โดยบริ ษัทจัดกำรจะ
เปิ ดเผยทำงเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดกำรและ/หรือในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมและ/หรื อผ่ำนทำงช่องทำงอื่นทีบ่ ริ ษัทจัดกำรกำหนด
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กำรพิจำรณำใช้ เครื่ องมือ
(1) กำรเรี ยกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำรใช้ เครื่ องมือนี ้
(2) บริ ษัทจัดกำร อำจพิจำรณำเรี ยกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นกำรใช้ เฉพำะวันทำกำรซื ้อขำยใดที่สดั ส่วนของมูลค่ำซื ้อขำยหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
น มีคำ่ เกินกว่ำ ADLs Threshold ทีบ่ ริ ษัทจัดกำรกำหนด โดยที่มลู ค่ำซื ้อขำยหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน คำนวณจำกมูลค่ำกำรซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่ำกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ำ (switch in) หักด้ วยมูลค่ำกำร
ขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทังนี
้ ้ รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด
(3) บริ ษัทจัดกำรกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ ข้อมูล “มูลค่ำกำรซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ ำ น้ อยกว่ำมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก” ทังนี
้ ้ รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด
(4) ในกรณี ที่มีกำรใช้ เครื่ องมือ ADLs นี ้ ADLs ที่เรี ยกเก็บได้ จะนำกลับเข้ ำกองทุน อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้ เครื่ องมือนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทำ
ผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่ องมือนี ้ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ ำงผลตอบแทนให้ กองทุน
แต่อย่ำงใด
2. เพดำนกำรขำยคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ : 10.00 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริ ษัทจัดกำรจะใช้ เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำกำร ในทุกรอบเวลำ : 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
(1) บริ ษัทจัดกำรจะกำหนด Redemption Gate ขัน้ ต่ำ ไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตำมรำยละเอียดวิธีกำร
คำนวณที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด
(2) บริ ษัทจัดกำรจะกำหนด Gate Period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำกำร ในทุกรอบเวลำ 30 วัน ตำมรำยละเอียดวิธีกำรคำนวณที่บริ ษัทจัดกำร
กำหนด
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดงั กล่ำว Redemption Gate จะใช้ เฉพำะ
วันทำกำรซื ้อขำยใดที่ สัดส่วนของมูลค่ำซื ้อขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
น มีค่ำเกิน
กว่ำ Gate Threshold ที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด โดยที่ มูลค่ำซื ้อขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจำก มูลค่ำกำรซื ้อหน่วยลงทุน
(subscription) บวก มูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ (switch in) หักด้ วยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่ำ
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
(4) บริ ษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำหนดวิธีกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำม Redemption Gate โดยกำรเฉลี่ยตำมสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสัง่
ขำยคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
(5) บริ ษัทจัดกำรอำจพิจำรณำกำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้ แตกต่ำงกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำ
กว่ำ Redemption Gate ขันต
้ ่ำ และ Gate Period จะไม่มำกกว่ำระดับเพดำนที่ระบุไว้ ในโครงกำร
(6) คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริ ษัทจัดกำรจะนำไปทำรำยกำรในวันทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับ
คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตำมสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีกำรจัดลำดับก่อน-หลังของคำสัง่ ขำยคืนหน่วย
ลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสำมำรถยกเลิกคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ โดยจะต้ องแจ้ ง
ควำมประสงค์ยกเลิกคำสัง่ ส่วนที่เหลือทังหมดเท่
้
ำนัน้ ภำยในวันและเวลำของกำรส่งคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(7) บริ ษัทจัดกำรจะทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตำมรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำกำร
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่กรณีที่กองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่ำ Redemption Gate ที่ประกำศใช้
(8) บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบเมื่อมีกำรใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกั ช้ ำ
(9) ในกรณีที่มีกำรใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate นี ้ บริษัทจัดกำรอำจใช้ ร่วมกับเครื่องมือในกำรบริ หำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอื่นได้
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ข้ อสงวนสิทธิ
(1) บริ ษั ท จัดกำรขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จะปรั บ เพิ่ ม หรื อลดอัตรำ Redemption Gate ตำมที่ บ ริ ษั ท จัดกำรเห็ น สมควร โดยจะปรั บ ลดไม่ ต่ ำกว่ ำ
Redemption Gate ขันต
้ ่ำที่ระบุในโครงกำร และ/หรื อปรับเพิ่มหรื อลด Gate Period ตำมที่บริ ษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้ ไม่
เกินกว่ำที่ระบุไว้ ในโครงกำร ทังนี
้ ้ รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด
(2) บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ Redemption Gate ที่ประกำศใช้
(3) บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทำงดำเนินกำรระหว่ำงกำรทำ Redemption Gate ได้ แก่ กำรยกเลิก Redemption Gate ก่อน
ระยะเวลำที่กำหนด กำรใช้ เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้ น (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนใน
ส่วนที่เหลือได้ บริ ษัทจัดกำรอำจพิจำรณำยกเลิกคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดที่ค้ำงอยู่ ในรำยกำร และแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูก
ยกเลิกคำสัง่ โดยไม่ชกั ช้ ำ
(4) บริ ษั ทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะนำข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใช้ ในกำรพิจำรณำและหรื อตัดสิ นใจเรื่ องต่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับกำรใช้
เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทำกำรนัน้
กำรพิจำรณำใช้ เครื่ องมือ
(1) Redemption Gate ทีแ่ ตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำรใช้ เครื่ องมือนี ้
(2) บริ ษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ Redemption Gate เฉพำะกรณีที่เกิดสถำนกำรณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่ำสถำนกำรณ์อำจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัท
จัดกำรอำจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถำนกำรณ์ ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและ
แนวทำงที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด โดยพิจำรณำปั จจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ มีควำมผันผวนในตลำดซื ้อขำยทรัพย์สิน สภำพคล่องของตลำด
ทรัพย์สินลดลงจำกภำวะปกติ สภำพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อ ประเมินว่ำสภำพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้ องกับปริ มำณ
กำรไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิ ดกำรไถ่ถอนผิดปกติ เกิ ดกำรไถ่ถอนมำกกว่ำ Redemption Gate ที่ กำหนดไว้ หรื อสภำพคล่องของตลำด
ทรัพย์สินลดลงจำกภำวะปกติ หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือกำรควบคุมและคำดกำรณ์ของบริ ษัทจัดกำร ทั ง้ นี ้ บริ ษัทจัดกำรอำจพิจำรณำ
ใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐำนและหรื อกำรประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่ำที่สำมำรถทำได้ เพื่อให้
สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนั ้นๆ
3. กำรไม่ ขำยหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้ หรือจะหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งขำยคืนหน่ วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมสำมำรถดำเนินกำรได้ สงู สุดไม่เกิน : 1 วันทำกำร
เว้ นแต่จะได้ รับกำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกสำนักงำน ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้ ว มีควำมเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่ำ
จำเป็ นต้ องระงับกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนโดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณี เกิ ดเหตุตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
บริ ษั ทจัดกำรกองทุนรวมจะไม่ ขำยหรื อไม่ รับซื อ้ คื นหน่ วยลงทุนตำมค ำสั่งที่ รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บค ำสั่งซื อ้ หรื อค ำสั่งขำยคื นหน่ วยลงทุ น
(suspension of dealings) ได้ ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ ซึ่งไม่เกินกว่ำกรณี ที่ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
กำหนด
1. เป็ นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ข้ อเท็จจริ งดังนี ้
(ก) บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผู้ลงทุนรำยนั ้น ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกำรกระทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
(1) กำรกระทำที่เป็ นควำมผิดมูลฐำนหรื อควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไม่ว่ำ จะเป็ น
กฎหมำยไทย หรื อกฎหมำยต่ำงประเทศ
(2) กำรให้ กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ ำย
(3) กำรกระทำที่เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมคำสัง่ เกี่ยวกับกำรยึดหรื ออำยัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนำจตำมกฎหมำย
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(ข) บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่สำมำรถดำเนินกำรรู้จกั ลูกค้ ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำได้ ในสำระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยอื่นเข้ ำบริ หำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้ กำรจัดกำรของตนอันเนื่องมำจำก กำรที่
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยเดิมไม่สำมำรถดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ว่ำด้ วยกำรดำรงเงินกองทุ นของผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็ นนำยหน้ ำซื ้อขำย
หลักทรัพย์และกำรค้ ำหลักทรัพย์ และกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และกำรเป็ นผู้จดั กำรเงินทุนสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ ซึง่ ให้
กระทำได้ ไม่เกิน 3 วันทำกำร
3. อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรำกฏข้ อเท็จจริ งซึง่ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้ วมีควำมเชื่อโดยสุจริ ต และ
สมเหตุสมผลว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ และกำรเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึง่ เกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
(ข) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลำ 5 วันทำกำร ซื ้อขำยหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทัง้ หมด ทัง้ นี ้ กรณี ที่เป็ นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นช่วง (interval
fund) กำรพิจำรณำระยะเวลำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ให้ พิจำรณำจำกเฉพำะในช่วงระยะเวลำเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเ ปิ ดให้ รับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนเท่ำนัน้
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะไม่ดำเนินกำรตำมข้ อ 3 วรรคหนึ่ง หำกบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้ ว มีควำมเชื่อโดยสุจริ ต และ
สมเหตุสมผลว่ำกำรเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจำกกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคณ
ุ ภำพ
และมีสภำพคล่องอย่ำงเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้ รับผลกระทบจำกกำรขำยคืนนั ้น
สำหรับกำรดำเนินกำรในกรณีที่ผ้ อู อกตรำสำรหนี ้หรื อลูกหนี ้ตำมสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชำระหนี ้ หรื อตรำสำรที่ลงทุนประสบปั ญหำขำดสภำพคล่อง
หรื อไม่ สำมำรถจำหน่ ำยได้ ด้วยรำคำที่ส มเหตุสมผล (side pocket) บริ ษั ท จัดกำรจะปฏิบัติตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สน.9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่
มิใช่รำยย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน
สิทธิและข้ อจำกัดของผู้ถือหน่ วยลงทุน
• เงื่อนไขที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ ำจถูกจำกัดสิทธิ ในกรณีท่ ผี ้ ูถือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่ ำอัตรำที่ประกำศ
กำหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะไม่
นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่ำว เว้ นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่ำวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียง
รำยเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวได้ เต็มตำมจำนวนที่ถืออยู่ ทังนี
้ ้ สำมำรถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนได้
ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดกำร www.assetfund.co.th
• วิธีกำรโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจำกัดกำรโอนหน่ วยลงทุน
วิธีกำรขอโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมำยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่ผ้ สู นับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหรื อสำนักงำนนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่ผ้ รู ับโอนไม่ได้ เป็ นผู้ใช้ บริ กำรกองทุนกับบริ ษัทจัดกำร ผู้รับโอนจะต้ องกรอกรำยละเอียดในใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนและยื่นต่อ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหรื อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนพร้ อมคำขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ผู้โอนจะต้ องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนในอัตรำ 50 บำท ต่อกำรโอน 1 ครัง้ ณ วันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
(ค) หลังจำกที่ได้ รับค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนแล้ ว ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหรื อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภำษีพร้ อมหลักฐำนกำรรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐำน

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ ้ล พลัส

8

(ง) กำรโอนหน่วยลงทุน ดังกล่ำวข้ ำงต้ น นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้ อมูลกำรโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันกำรโอนหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ โู อนหน่วยลงทุนภำยใน 7 วันทำกำร นับแต่วนั ที่ผ้ สู นับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหรื อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้ รับคำขอโอนหน่วยลงทุน
(จ) กำรโอนหน่วยลงทุนและค่ำธรรมเนียมกำรโอนอำจดำเนินกำรเป็ นอย่ำงอื่นในกรณี พิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
ตำมที่บริ ษัทจัดกำรเห็นสมควร ทังนี
้ ้ ภำยใต้ เงื่อนไขที่ระบุในข้ อ “กำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำย”
ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ข้ อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนภำยในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน
กับหรื อเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริ กำ พลเมืองสหรัฐอเมริ กำ รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทำงประเทศสหรัฐหรื อ ผู้ที่มีถิ่นฐำนอยู่ใน
สหรัฐอเมริ กำ หรื อบุคคลซึง่ โดยปกติมีถิ่นทีอ่ ยูใ่ นสหรัฐอเมริ กำ รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่ำวและบริ ษัท หรื อห้ ำงหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้น
และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กำ บริ ษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับกำรสัง่ ซื ้อ กำรจัดสรร และ/หรื อกำรโอนหน่วยลงทุน
ไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้ อมสำหรับผู้ลงทุนที่ เป็ นบุคคลอเมริ กนั (US person) ดังที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น เว้ นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่วำ่ กรณีใดทังสิ
้ ้น และไม่มีสิทธินำหน่ วย
ลงทุนไปจำนำเป็ นหลักประกัน
• กองทุนรวมนีม้ กี ำรออกและส่ งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ลงทุนทุกครัง้ ที่มีกำรขำยหรื อรับ ซื ้อคืน
หน่วยลงทุนให้ ผ้ ลู งทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนจะดำเนินกำรจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
• ช่ องทำงและวิธีกำรที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้ สิทธิออกเสียงและกำรดำเนิ นกำรใช้ สิทธิออกเสียงของ
บลจ. ในหลักทรัพย์ ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน
ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้ สิทธิ ออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้ สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีกำรที่บริ ษัทจัดกำรได้ เปิ ดเผยไว้ ที่
สำนักงำนของบริ ษัทจัดกำร หรื อผ่ำนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร www.assetfund.co.th หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
• ช่ องทำงและวิธีกำรร้ องเรียนของผู้ลงทุน
- ติดต่อบริ ษัทจัดกำรที่ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111
- สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศัพท์ 02-263-6000
- ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-470-3200-1 โทรสำร 02-470-1996-7
• นโยบำยกำรระงับข้ อพิพำท โดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรตลอดจนวิธีเข้ ำสู่กระบวนกำรดังกล่ ำวของกองทุนรวม
บริ ษัทจัดกำรมีนโยบำยกำรระงับข้ อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญ ำโตตุลำกำร ในกรณี ที่บริ ษัทจัดกำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตำมโครงกำร
จัดกำรกองทุนรวมนี ้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง
อันมีผลให้ เกิดควำมเสียหำยแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่วยของกองทุนสำมำรถนำข้ อพิพำทเข้ ำสูก่ ำรพิจำรณำตำมกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้
• กำรระบุภูมิลำเนำในประเทศไทยเพื่อกำรวำงทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกรำยที่ไม่ มีภูมิลำเนำในประเทศไทย
กำรระบุภูมิลำเนำในประเทศไทยเพื่อกำรวำงทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยที่ไม่มีภูมิลำเนำในประเทศไทย (ถ้ ำมี) ในกรณี ที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลำเนำในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่ำงอื่น บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะอ้ ำงอิงที่อยู่ของบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมเป็ น
ภูมิลำเนำเพื่อกำรวำงทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีกำรวำงทรัพย์
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ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินกำรของกองทุนรวม
• ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดกำร
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั ้น 17 อำคำรสำธรซิตี ้ทำวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสำร 02-672-1180 เว็บไซต์ www.assetfund.co.th
• รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท
1. นำยนภดล รมยะรูป
2. นำยพิทเยนท์ อัศวนิก
3. นำยโสภณ บุณยรัตพันธุ์
4. ดร. พัชร
สุระจรัส
5. นำยคมสัน ผลำนุสนธิ
6. นำยณัฐพล จันทร์ สิวำนนท์

ประธำนคณะกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

• รำยชื่อผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)
1. ดร. พัชร
สุระจรัส
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร
2. นำยคมสัน ผลำนุสนธิ
กรรมกำร
3. นำยณัฐพล จันทร์ สิวำนนท์
กรรมกำร
• จำนวนกองทุนรวมทัง้ หมดภำยใต้ กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท
ณ วันที่ 27 กรกฎำคม 2565 มีจำนวนกองทุนรวมทังหมด
้
54 กองทุน
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ำกับ 53,527,288,436.94 บำท
• รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทุน
1. นำยณัฐพล
จันทร์ สิวำนนท์
2. นำยไมตรี
โสตำงกูร
3. นำยกมลยศ
สุขมุ สุวรรณ
4. นำงสำวทิพย์วดี อภิชยั สิริ
5. นำยกฤช
โคมิน
6. นำงสำวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม
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• รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิ ำรศึกษำ และประสบกำรณ์ กำรทำงำนที่เกี่ยวข้ องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม รวมทัง้
หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ ำว
หน้ ำที่
ชื่อ-สกุล
ประวัตกิ ำรศึกษำ
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน
ควำมรับผิดชอบ
นำยกมลยศ สุขมุ สุวรรณ* - Master of Science in Financial - 2017–Present: Senior Fund Manager, บริ หำรกองทุน
Investment and Risk Management Asset Plus Fund Management
(2010), The National Institute of - 2011-2017: Senior Fund Manager,
Development Administration
TISCO Asset Management
(NIDA)
- 2008-2011: Fund Manager,
- Bachelor of Business
CIMB-Principal Asset Management
Administration in Finance
(2008), Kasetsart University
- CFA Charterholder
นำงสำวทิพย์วดี อภิชยั สิริ* - Bachelor’s degree in Computer - 2017 – Present: Equity Fund Manager, บริ หำรกองทุน
Engineering, Chulalongkorn
Asset Plus Fund Management
University
- Feb 2012 – Apr 2017: Vice President,
- CFA Charterholder
Domestic Equity Fund Manager,
UOB Asset Management (Thailand)
- Dec 2009 – Feb 2012: Fund
Manager, Tisco Asset Management
- Apr 2006 – Dec 2009: Asset
Allocation Strategist and Investment
Analyst, SCB Asset Management
นำยกฤช โคมิน*
- Msc. Microsystem Engineering - 2016-Present: Equity Fund Manager,
บริ หำรกองทุน
Albert ludwig universitat
Asset plus Fund Management
- Nano Engineering,
- 2015-2016: Assistant Fund Manager,
Chulalongkorn University,
Asset Plus Fund Management
Thailand
- 2014-2015: Project manager Mahidol
- CFA Charterholder
University Faculty of science
- 2013-2014: Nanoscience
Researcher IMTEK
นำย ยุรนันท์ วิภศู ิริ
บริ หำรกองทุน
- Bachelor of Business
- 2020- Present: Equity Fund Manager,
Administrative, Mahidol
Asset Plus Fund Management
International College, Thailand - 2019 - 2020: Assistant Fund Manager,
- Master of Investment Analysis,
Asset Plus Fund Management
Aston University, Birmingham,
- 2018-2019: Equity Analyst for Private
United Kingdom
Portfolio, KTZMICO Securities
- - CISA I
- 2016-2018: Equity Analyst for Private
Portfolio, SCB Securities
*ปฏิบตั ิหน้ ำที่เป็ นผู้จดั กำรกองทุนและผู้จดั กำรลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (ถ้ ำมี)
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• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน นำยทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
1. บริ ษัท หลักทรัพย์ไอร่ำ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-684-8888
2. บริ ษัทหลักทรัพย์นำยหน้ ำซื ้อขำยหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ 1240 กด 8
3. บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทรศัพท์ 02-508-1567
4. บริ ษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234
5. บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด โทรศัพท์ 02-680-5000
6. บริ ษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2231-3777
7. บริ ษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-659-3390
8. บริ ษัท หลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-841-9000
9. ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-626-7777
10. บริ ษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-638-5000
11. บริ ษัท หลักทรัพย์นำยหน้ ำซื ้อขำยหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนำ จำกัด โทรศัพท์ 02-026-5100
12. บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั ซ่ำ จำกัด โทรศัพท์ 0-2660-5000
13. บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2660-5429-30
14. บริ ษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ 02-672-5920
15. ธนำคำรออมสิน โทรศัพท์ 0-2299-8000
16. บริ ษัท ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ ส จำกัด โทรศัพท์ 02-225-0202
17. บริ ษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2658-5800
18. ธนำคำรกสิกรไทย โทรศัพท์ 02-888-8811
19. บริ ษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2658-8888
20. บริ ษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-829-6999
21. บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินำคินภัทร จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2305-9000
22. บริ ษัท หลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-696-0000
23. บริ ษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000
24. บริ ษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-648-1111
25. บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด โทรศัพท์ 02-695-5000
26. บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-658-6300
27. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน เมอร์ ชนั่ พำร์ ทเนอร์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2660-6677
28. บริ ษัท หลักทรัพย์เมอร์ ชนั่ พำร์ ทเนอร์ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2660-6621
29. บริ ษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน ) โทรศัพท์ 0-2635-1700
30. บริ ษัท หลักทรัพย์พำย จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-205-7000
31. บริ ษัท หลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชนั่ จำกัด โทรศัพท์ 0-2659-8735
32. บริ ษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-648-3600
33. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน เรนเนสซำนซ์ จำกัด โทรศัพท์ 02-550-6220
34. บริ ษัท หลักทรัพย์อำร์ เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-088 9999
35. บริ ษัท หลักทรัพย์นำยหน้ ำซื ้อขำยหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ 02-026-6222
36. บริ ษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด โทรศัพท์ 02-022-1499
37. บริ ษัท หลักทรัพย์ไทยพำณิชย์ จำกัด โทรศัพท์ 02-949-1000
38. บริ ษัท หลักทรัพย์ธนชำต จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2217-8888
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ ้ล พลัส

12

39. บริ ษัท หลักทรัพย์ทรี นีตี ้ จำกัด โทรศัพท์ 0-2343-9500
40. บริ ษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2659-8000
41. บริ ษัท หลักทรัพย์นำยหน้ ำซื ้อขำยหน่วยลงทุน เวลท์ รี พบั บลิค จำกัด โทรศัพท์ 02-266 6697
42. บริ ษัท หลักทรัพย์ หยวนต้ ำ (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-009-8888
หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั ้ง
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-470-3200-1 โทรสำร 02-470-1996-7
นอกจำกหน้ ำที่ตำมสัญญำแต่งตังแล้
้ ว ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ยังมี
หน้ ำที่ตำมกฎหมำยในกำรรักษำประโยชน์ผ้ ลู งทุนด้ วย
• รำยชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
นำย ประวิทย์ วิวรรณธนำนุตร์
นำย เทอดทอง เทพมังกร
นำงสำว ชมภูนชุ แซ่แต้
นำย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
นำงสำว ชุติมำ วงษ์ ศรำพันธ์ชยั
นำงสำว รฐำภัทร ลิ ้มสกุล
ที่อยู่ : บริ ษัท พีวี ออดิท จำกัด เลขที่ 100/19 ชัน้ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
บริ ษัทจัดกำรอำจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภำยหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่ำวต้ องเป็ นบุคคลที่ได้ รับควำมเห็นชอบตำม
ประกำศว่ำด้ วยกำรให้ ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินประจำรอบระยะเวลำบัญชีของกองทุนตำมมำตรฐำนกำรสอบ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป
หมำยเหตุ :
ตั ้งแต่วนั ที่ 1 สิงหำคม 2565 เป็ นต้ นไป บริ ษัท พีวี ออดิท จำกัด ย้ ำยที่อยู่ไปยัง เลขที่ 46/8 ชั ้น 10 อำคำรรุ่ งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดำภิเษก
แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
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ข้ อมูลอื่นๆ
• รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุน กำรรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน และกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกและครัง้ ถัดไป ไม่น้อยกว่ำ 1,000 บำท
ในกรณีที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้ องเปิ ดบัญชีดงั กล่ำวก่อน โดยกรอกรำยละเอียดในใบคำขอเปิ ดบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุ น
และเอกสำรที่กำหนดอย่ำงถูกต้ องและตำมควำมเป็ นจริ ง พร้ อมแนบเอกสำรหลักฐำน ตำมที่บริ ษัทจัดกำรกำหนดในกำรเปิ ดบัญชีผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนซึง่ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี
1. กรณีบคุ คลธรรมดำ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำบัตรประจำตัวข้ ำรำช กำร หรื อสำเนำบัตรประจำตัวพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรื อสำเนำหนังสือ
เดินทำงซึง่ ลงนำมรับรองควำมถูกต้ อง
2. กรณีนิติบคุ คล
(1) สำเนำหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์
(2) สำเนำหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับ
(3) ตัวอย่ำงลำยมือชื่อผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คล และเงื่อนไขกำรลงนำม
(4) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คล
ทังนี
้ ้ เอกสำรต่ำงๆ ต้ องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
ผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องรับทรำบและยินยอมที่จะปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิ ดบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและใบคำขอ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูล รวมทังเงื
้ ่อนไขอื่นๆ ที่บริ ษัทจัดกำรหรื อนำยทะเบียนจะกำหนดต่อไป
• กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก (หลัง IPO)
บริ ษัทจัดกำรจะเสนอขำยหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก ทุกวันทำกำรซื ้อขำย โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ำ
มูลค่ำขันต
้ ่ำตำมเงื่อนไขของกำรสัง่ ซื ้อครัง้ แรกและครัง้ ถัดไป ตั ้งแต่เวลำเปิ ดทำกำร ถึงเวลำ 15.30 น. ตำมรำคำขำยหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ
สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณและเป็ นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว โดยกรอกรำยละเอียดในใบคำ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมชำระเงินค่ำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วน
ผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถทำกำรสั่งซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัท จัดกำรและ/หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) หรื อ
ช่องทำงอื่นใดตำมที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ สำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรื อสอบถำมข้ อมูลได้ ที่
ฝ่ ำย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสำมำรถชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็ค ดรำฟท์ หรื อวิธีอื่นใด ที่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ ภำยในเวลำ 15.30 น.
ของวันทำกำรซื ้อขำยนัน้ โดยผู้สงั่ ซื ้อต้ องขีดคร่ อมเฉพำะสัง่ จ่ำย “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนของบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด” ซึ่งเป็ นบัญชี
กระแสรำยวันที่เปิ ดไว้ กบั ธนำคำรดังต่อไปนี ้
1. ธนำคำรกสิกรไทย สำขำรำษฎร์ บรู ณะ
2. ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ สำขำพระรำมที่ 3
3. ธนำคำรกรุงเทพ สำขำสำทร
4. ธนำคำรกรุงไทย สำขำเอ็มไพร์ ทำวเวอร์
5. ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำวิทยุ
6. ธนำคำรทหำรไทยธนชำต สำขำอำคำรสำทรซิตี ้
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7. ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน) สำขำสำทร 2
ดอกเบี ้ยรับหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้ รับจำกบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ เป็ นผลประโยชน์ต่อกองทุน
บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดงั กล่ำว โดยจะประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดกำรและ/หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)
ทังนี
้ ้ กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังเวลำที่กำหนดหรื อในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรไม่ได้ รับค่ำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภำยในเวลำที่กำหนดให้ ถือเป็ นกำร
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยถัดไป ตำมรำคำขำยหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยถัดไป
วิธีกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำร กำรซื ้อหน่วยลงทุนแบบล่วงหน้ ำ (Saving Plan)
บริ ษัทจัดกำรอำจรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรกำรซื ้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอด้ วยวิธีกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งผู้ถือหน่วย
ลงทุนสำมรถติดต่อขอใช้ บริ กำรได้ ที่บริ ษัทจัดกำรและ/หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
โดยกรอกแบบฟอร์ ม “หนังสือยินยอมให้ หกั บัญ ชีเงินฝำกเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน และใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ ำ” โดยบริ ษัทจัดกำรจะทำ
กำรส่งข้ อมูลกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกเพื่อเป็ นกำรชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนตำมจำนวน และงวดกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ได้ ระบุไว้ ในแบบฟอร์ ม “หนังสือ ยิ น ยอมให้ หัก บัญ ชี เงิ น ฝำกเพื่อ ซือ้ หน่ วยลงทุน และใบคำสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน ล่วงหน้ ำ” ทัง้ นี ้ เงื่อ นไข
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรต่ำงๆ ตำมที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกำรซื ้อหน่วยลงทุนแบบล่วงหน้ ำ ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรพบว่ำเอกสำรหรื อข้ อมูลที่ได้ รับจำกผู้สงั่ ซื อ้ ไม่
ถูกต้ องครบถ้ วน หรื อในกรณีที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกเป็ นจำนวน 2 งวดติดต่อกัน
กำรจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อโดยคำนวณจำกจำนวนเงินที่ได้ รับชำระหำรด้ วยรำคำขำยหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทำกำรขำย
โดยจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้ รับจัดสรรจะคำนวณตำมหลักสำกลเป็ นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่ง แต่ใช้ ทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริ ษัทจัดกำรได้ รับชำระ บริ ษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้
ตำมจำนวนเงินที่ได้ รับชำระเป็ นเกณฑ์
ในกรณีที่กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทำให้ จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. บริ ษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้ หลักกำร “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตำมคำสัง่ ซื ้อที่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ ในกรณีที่สงั่ ซื อ้ พร้ อม
กันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อกำรจัดสรร บริ ษัทจัดกำรจะพิจำรณำจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อที่สงั่ ซื ้อพร้ อมกั นนั ้นตำม
สัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผ้ สู งั่ ซื ้อแต่ละรำยสัง่ ซื ้อเข้ ำมำ (Pro Rata) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุน
แต่บำงส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จำเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรได้ พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำกำรจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุน หรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อ
ชื่อเสียง หรื อต่อควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยของบริ ษัทจัดกำร บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บำงส่วน
หรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จำเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทรำบล่วงหน้ ำ
กำรคืนเงินค่ำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่ผ้ ูสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ูสั่งซือ้ รวมกันเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรจดทะเบียนกับสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไว้ บริ ษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนตำมหลักกำรสัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน และหำกมีกำรสัง่ ซื ้อพร้ อ มกัน และมีหน่วย
ลงทุนไม่เพียงพอต่อกำรจัดสรร บริ ษัทจัดกำรจะพิจำรณำจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อที่สงั่ ซื ้อพร้ อมกันนั ้นตำมสัดส่วนจำ นวน
หน่วยลงทุนที่ผ้ สู งั่ ซื ้อแต่ละรำยสัง่ ซื ้อเข้ ำมำ (Pro Rata) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บำงส่วน
หรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ และบริ ษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรพร้ อมดอกเบี ย้ (ถ้ ำมี)
ให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อตำมวิธีกำรรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ สู งั่ ซื ้อระบุไว้ ในใบคำขอเปิ ดบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ที่
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
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เงื่อนไขกำรขำยหน่วยลงทุน
ในกำรชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุน หำกมิใช่กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นที่ จัดตั ้งโดยบริ ษัทจัดกำรเพื่อสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเงินจนเต็มมูลค่ำจะหักกลบลบหนี ้กับบริ ษัทจัดกำรไม่ได้
กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษัทจัดกำรได้ รับเงินค่ำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนและได้ ทำรำยกำรขำยหน่วยลงทุนแล้ วเพื่อให้
บริ ษัทจัดกำรจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สงั่ ซื ้อจะไม่สำมำรถยกเลิกคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญำตจำกบริ ษัทจัดกำรเป็ นกรณี
พิเศษ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจำกนำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บันทึกข้ อมูลกำรสั่งซื ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ ซื ้อตำมคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณี ที่
บริ ษัทจัดกำรได้ พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำกำรสัง่ ซื ้อในกรณีดงั กล่ำวมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุน หรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อชื่อเสียง
หรื อต่อควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยของบริ ษัทจัดกำร
บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลง วันเวลำและวิธีกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนได้ ในอนำคต ภำยใต้ เงื่อนไข หลักเณฑ์
และวิธีก ำรที่ บ ริ ษั ท จัดกำรก ำหนด ซึ่งจะแจ้ งให้ ผ้ ูถื อหน่ วยลงทุน ทรำบล่วงหน้ ำ โดยประกำศผ่ำนเว็บ ไซต์ ของบริ ษั ทจัดกำรและ/หรื อ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)
• กำรรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดกำรและ/หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) หรื อช่องทำงอื่นใดตำมที่
บริ ษั ทจัดกำรก ำหนด (ถ้ ำมี ) ทัง้ นี ้ สำมำรถดูข้ อมูลเพิ่ มเติ มได้ ที่ เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรื อสอบถำมข้ อมูลได้ ที่ ฝ่ ำย Asset Plus
Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111
เงื่อนไขในกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำกำรซื ้อขำย ตั ้งแต่เวลำเริ่ มทำกำร ถึงเวลำ 15.30 น. ตำมรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณและเป็ นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
สำหรับกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนภำยหลังวันเวลำที่กำหนดของวันทำกำรซื ้อขำยใด ให้ ถือว่ำเป็ นกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตำมรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนนั ้น เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณและ
เป็ นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษัทจัดกำรและ/หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)ได้ รับคำสัง่ ขำยคื นหน่วยลงทุน
และได้ ทำรำยกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สำมำรถยกเลิกคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ เว้ นแต่ ได้ รับอนุญำตจำกบริ ษัท
จัดกำรเป็ นพิเศษ
ผู้สงั่ ขำยคืนไม่สำมำรถยกเลิกคำสัง่ ขำยคืนได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญำตจำกบริ ษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษหรื อเป็ นกรณีที่บริ ษัทจัดกำรอยู่ใน
ระหว่ำงกำรดำเนินกำรตำมข้ อ "กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน"
อนึง่ ในกรณีที่บญ
ั ชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมลู ค่ำคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั ้นไม่มีกำรติดต่อขอใช้ บริ กำรเป็ นเวลำนำนติดต่อกันเกิ น 1 ปี
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีดงั กล่ำว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำ
บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลง วิธีกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในอนำคตได้ โดยประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของบริ ษั ท
จัดกำรและ/หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)
กำรจัดสรรเงินให้ แก่ผ้ สู งั่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้ นในกรณีตำมข้ อ "กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน" หรื อ "กำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน" หรื อ "กำรหยุดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน" บริ ษัทจัดกำรจะจัดสรรเงินให้ แก่ผ้ สู งั่ ขำยคืน โดย
คำนวณรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันที่บริ ษัทจัดกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
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ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ขำยคืนเป็ นจำนวนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณจำนวนเงินที่สงั่ ขำยคืน โดยคูณจำนวนหน่วยลงทุนด้ วยรำคำรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรรับซื ้อคืนนัน้
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ขำยคืนเป็ นจำนวนเงิน บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่สงั่ ขำยคืนด้ วย รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ
วันทำกำรรับซื ้อคืนนัน้ ทังนี
้ ้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ จะเป็ นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
กำรขำยคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษัทจัดกำร หรื อนำยทะเบียนได้ ตรวจสอบแล้ วว่ำผู้สงั่ ขำยคืนมีจำนวนหน่วยลงทุนตำมทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สงั่ ขำยคืน
ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขำยคืนเกินกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีอยู่ตำมทะเบียนผู้ถือ หน่วย
ลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
ำที่ปรำกฏอยู่ตำมทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรจะจัดสรรเงินให้ แก่ผ้ ูสั่งขำยคืนตำมกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็ นไปตำมเงื่อนไขข้ ำงต้ น เท่ำที่บริ ษัทจัดก ำร
สำมำรถรับซื ้อคืนได้ จำกจำนวนเงินสดของกองทุน
บริ ษัทจัดกำรจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำกำรถัดจำกวันทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั ้น
กำรชำระเงินค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรจะชำระเงินค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ขู ำยคืนหน่วยลงทุน ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมยังไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนตำมกำหนดเวลำดังกล่ำว เนื่องจำกจำเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลำในกำรคำนวณ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรื อรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตำมที่สมำคมกำหนดโดยได้ รับควำมเห็นชอบ
จำกสำนักงำน ให้ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เสร็จสิ ้นกำรคำนวณดังกล่ำว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะชำระเงินค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในใบคำขอเปิ ดบัญชีผ้ ถู ื อ
หน่วยลงทุน หรื อใบคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
• กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ ้ล พลัส กับกองทุนเปิ ดอื่นที่บริ ษัทจัดกำรกำหนดให้
สำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตำมเงื่อนไขกำรรับคำสัง่ ซื ้อขำยหน่วยลงทุน โดยถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัท
จัดกำรและ/หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) หรื อช่องทำงอื่นใดตำมที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ สำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรื อสอบถำมข้ อมูลได้ ที่ฝ่ำย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำวหมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้ นทำง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของอีกกองทุน
หนึ่ง (กองทุนปลำยทำง) โดยบริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรนำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำก กองทุนต้ นทำง ซึง่ ได้ หกั ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) เพื่อไปชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนกองทุ นปลำยทำง ในกรณี ที่กองทุนต้ นทำงใดมีกำรคิดค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนตำมระยะเวลำกำรถือหน่วยลงทุน กำรคำนวณหน่วยลงทุนที่จะขำยคืนจำกกองทุนต้ นทำง จะใช้ เกณฑ์กำรคำนวณโดยระบบ
“เข้ ำก่อน ออกก่อน (FIFO)”
รำคำขำยและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่เป็ นกองทุนต้ นทำง ให้ ใช้ รำคำรับซื ้อคืนที่คำนวณได้ เมื่อสิ ้นวันทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณจำนวน
เงินที่จะสับเปลี่ยน
(2) ในกรณีที่เป็ นกองทุนปลำยทำง ให้ ใช้ รำคำขำยที่คำนวณได้ เมื่อสิ ้นวันทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณจำนวน
หน่วยที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับ
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วิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทำง ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรำยละเอียดในคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ระบุเป็ นจำนวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยน
2. ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกองทุนต้ นทำงระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยนมำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่
บันทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
ำที่ปรำกฏอยู่
ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
3. บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนทำกำรตรวจสอบรำยกำรทัง้ หมดกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหำกถูกต้ องก็จะ
ดำเนินกำรให้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทำงและเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงเท่ำกับ
จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในหัวข้ อรำคำขำยและรำคำรับซื ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
4. นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภำยใน 5 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ที่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
5. บริ ษัทจัดกำรอำจไม่ดำเนินกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ วหรื ออำจหยุดรับคำสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรอยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมหัวข้ อกำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
6. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ยื่นคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ วจะไม่สำมำรถเพิกถอนคำสัง่ ดังกล่ำวได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิจำกบริ ษัทจัด กำร
ก่อนเท่ำนั ้น
7. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทำงและสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในกำรซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลำยทำง จะเกิดขึ ้นหลังจำกที่ได้ มีกำรบันทึกข้ อมูลกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของนำยทะเบียนแล้ ว
เท่ำนั ้น
กำรซือ้ หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวิต
บริ ษัทจัดกำรยังไม่เปิ ดให้ บริ กำรซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวิตได้ ทัง้ นี ้ หำกบริ ษัทจั ดกำรเปิ ดให้ บริ กำรบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้
ผู้ลงทุนทรำบล่วงหน้ ำโดยประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดกำร
กำรลงทุนในรูปแบบกำรซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ กำรที่ผ้ ลู งทุนขอทำประกันชีวิตกับบริ ษัทประกันชีวิต และบริ ษัทประกันชีวิตจะ
นำเงินค่ำเบี ้ยประกันส่วนหนึ่งหรื อทังหมดไปลงทุ
้
นในกองทุนรวมตำมที่ผ้ ลู งทุนเลือกจำกรำยชื่อกองทุนรวมที่บริ ษัทประกัน ชีวิตกำหนดไว้ โดย
สัดส่วนของเงินค่ำเบี ้ยประกันชีวิตที่จะนำไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็ นเท่ำใดขึ ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในกรมธรรม์ ทั ง้ นี ้
เงินค่ำเบี ้ยประกันชีวิตที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมอำจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงได้ ตลอดเวลำตำมผลประกอบกำรของกองทุนรวมที่ผ้ ู
ลงทุนเลือกไว้
ผู้ลงทุนสำมำรถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรื อที่เรี ยกว่ำ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โด ยติดต่อกับ
บริ ษัทประกันชีวิตหรื อตัวแทนหรื อนำยหน้ ำที่บริ ษัทประกันชีวิตกำหนด ทังนี
้ ้ กำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอำจมีข้อกำหนด
และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่ำงไปจำกกำรซื ้อขำยกองทุนเพียงอย่ำงเดียว ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษำรำยละเอียด
ในเอกสำรประกอบกำรขำยของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ ว ซึ่งบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่ วไปทรำบล่วงหน้ ำ อย่ำงน้ อย 7 วัน โดยจะประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดกำร ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดงั นี ้ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ ว
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรซือ้ หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวิต
(1) กำรซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผู้ลงทุนสำมำรถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่ำนบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนหรื อนำยหน้ ำที่
บริ ษัทประกันชีวิตกำหนด โดยชำระเป็ นเงินสด แคชเชียร์ เช็ค หรื อเช็คส่วนบุคคล ที่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนำคำรที่
บริ ษัทประกันชีวิตกำหนดหรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทประกันชีวิตกำหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันชีวิตอำจกำหนดมูลค่ำขันต
้ ่ำในกำรสัง่ ซื ้อหน่ว ยลงทุน วัน
และเวลำทำกำรในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน วิธีกำรในกำรสัง่ ซื ้อ วิธีกำรชำระเงินเพิ่มเติมตำมที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรื อเอกสำร
กำรขำยที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจำกบริ ษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลำในกำรสัง่ ซื ้อจะต้ องอยู่ภำยใต้ กรอบระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนที่กำหนด
ไว้ ในโครงกำรโดยคำสั่งซื ้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริ ษัทจัดกำรได้ รับเอกสำรและได้ รับชำระเงินครบถ้ วนจำกบริ ษัทประกันชีวิตแล้ ว บริ ษัท
จัดกำร หรื อบริ ษัทประกันชีวิตในกรณีของกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อำจปฏิเสธคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื อ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หำกคำสัง่ ดังกล่ำวอำจเข้ ำข่ำยลักษณะกำรทำธุรกรรมฟอกเงิน หรื อกำรก่อกำรร้ ำย หรื อเข้ ำข่ำยบุคคลที่
บริ ษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำรับประกัน รวมถึงพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของ
กองทุน หรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อชื่อเสียง หรื อต่อควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยของบริ ษัทจัดกำรหรื อบริ ษัทประกันชีวิต
(2) มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรขำยคืนหน่วยลงทุน มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ และจำนวนหน่ วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ :
เนื่องจำกกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น กำรเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนกำรเลือก
ลงทุนแต่ละกองทุน กำรดำเนินกำรสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนกำรหักค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น ค่ำกำรประกันภัย เป็ นต้ น ดัง นั ้น
กำรสัง่ ซื ้อขำยหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่ องมูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำย
คืน จำนวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำยคืน มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ ซึ่ง
อำจแตกต่ำงจำกกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนเพียงอย่ำงเดียว ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสำมำรถศึกษำข้ อกำหนดดังกล่ำว
ได้ ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
(3) กำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ประกัน ชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่ำนบริ ษัทประกันชีวิต โดยผ่ำน
บริ ษัทประกันชีวิตได้ ตำมจำนวนขันต
้ ่ำและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งอำจแตกต่ำงจำกจำนวนขันต
้ ่ำที่กำหนดไว้ สำหรับกำรสั่ ง
ขำยคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่ำงเดียว
บริ ษัทประกันชีวิตอำจส่งคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนมำชำระค่ำกำรประกันภัย ค่ำใช้ จ่ำย
ในกำรดำเนินกำร และค่ำธรรมเนียมกำรบริ หำรกรมธรรม์ ตำมอัตรำที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึง่ มูลค่ำในกำรขำยคืนอำจต่ำกว่ำมูลค่ำ
ขันต
้ ่ำที่กำหนดในโครงกำร โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะสรุ ปค่ ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภำยใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนเป็ นรำยปี ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบค่ำใช้ จ่ำยล่ำสุดได้ ทำงโทรศัพท์หรื อช่องทำงอื่นที่บริ ษัทประกันชีวิตจะเปิ ดเผย
เพิ่มเติมในเอกสำรประกอบกำรขำย
บริ ษัทประกันชีวิตอำจกำหนดเงื่อนไขกำรขำยคืนหน่วยลงทุน วันและเวลำในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน วิธีกำรนำส่งเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
เพิ่มเติมที่กำหนดไว้ ในกรมกรรม์ประกันชีวิตและ/หรื อเอกสำรประกอบกำรขำย ภำยใต้ กรอบระยะเวลำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำร
กำหนดในหนังสือชี ้ชวน และคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริ ษัทจัดกำรได้ รับเอกสำรหลักฐำนจำกบริ ษัทประกันชีวิตครบถ้ วนแล้ ว ทังนี
้ ้
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ โดยใช้ แบบฟอร์ มของบริ ษัทประกันชีวิต ตำมจำนวนขันต
้ ่ำและ
เงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิต
กำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีกำรขำยคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ กบั บริ ษัทประกันชีวิตภำยใน 5 วัน
ทำกำรนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
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ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมยังไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนตำมกำหนดเวลำดังกล่ำว เนื่องจำกจำเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลำในกำรคำนวณ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรื อรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตำมที่สมำคมกำหนดโดยได้ รับควำมเห็นชอบ
จำกสำนักงำน ให้ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เสร็จสิ ้นกำรคำนวณดังกล่ำว
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริ ษัทประกันชีวิตมีหน้ ำที่ต้องชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับ
จำกบริ ษัทจัดกำรให้ กบั ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมยังไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนตำมกำหนดเวลำดังกล่ำว เนื่องจำกจำเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลำในกำรคำนวณ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรื อ รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตำมที่สมำคมกำหนดโดยได้ รับควำมเห็นชอบ
จำกสำนักงำน ให้ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เสร็จสิ ้นกำรคำนวณดังกล่ำว โดยวิธีกำร
ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นไปตำมที่บริ ษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
(4) กำรออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหรื อกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้
ออกใบยืนยันกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหรื อกำรขำยคืนหน่ วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใน 30 วันทำกำรนับตั ้งแต่วนั ที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
หรื อกำรขำยคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำว ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสำรรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ภำยใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนโดยตรง
(5) กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่ำนบริ ษัทประกันชีวิต ตำมจำนวนขันต
้ ่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกั น
ชีวิต โดยส่งคำสัง่ ตำมแบบฟอร์ มที่บริ ษัทประกันชีวิตกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยใต้ ก รมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมภำยใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตตำมที่บริ ษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ เท่ำนั ้นโดยต้ องเป็ นกำรทำรำยกำรผ่ำนบริ ษัท
ประกันชีวิต
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำว หมำยถึง กำรที่บริ ษัทประกันชีวิตขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (กอ งทุนเปิ ดต้ นทำง) เพื่อซื ้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลำยทำง) ให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนตำมเงื่อนไขที่ระบไว้ ในกรมธรรม์ ประกันชีวิตและ
เอกสำรกำรขำยกรมธรรม์ โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดำเนินกำรนำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทำงซึง่ ได้ หกั ค่ำธรรมเนียมกำร
ขำยคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) เพื่อนำไปชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทำง
ทังนี
้ ้ กำรดำเนินกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยใต้ กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ ดงั นี ้
1. กำรสับเปลี่ยนกองทุน คือ กำรสับเปลี่ยนจำกกองทุนเปิ ดต้ นทำงกองหนึ่งหรื อหลำยกองทุนไปกองทุนเปิ ดปลำยทำงกองหนึ่งหรื อหลำย
กองทุนตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ ครำว
2. กำรสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ กำรสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจำตำมคำสัง่ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุให้ มีกำรขำยหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด
ต้ นทำงกองหนึง่ เพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลำยทำงอีกกองหนึง่ หรื อหลำยกองทุนตำมเงื่อนไขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแสดงควำมประสงค์
3. กำรปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ กำรสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตำมคำสัง่ ในแบบฟอร์ มที่บริ ษัทประกันชีวิตกำหนด ให้ มีสดั ส่วนกำร
ลงทุนเป็ นไปตำมที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงควำมประสงค์
ทังนี
้ ้ รูปแบบและเงื่อนไขในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ ำงต้ น อำจเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยู่กบั บริ ษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้ งให้ ผ้ ู ถือหน่วย
ลงทุนทรำบ โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรื อผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ ว
บริ ษัทประกันชีวิตอำจระงับกำรสับเปลี่ยนกำรถื อหน่วยลงทุนเป็ นกำรชั่วครำว และ/หรื อถำวร ในกรณี ที่บริ ษั ทประกันชีวิตเห็นว่ำไม่เป็ น
ประโยชน์หรื อมีผลกระทบในทำงลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกรณีที่จำนวนที่ขำยคืนหน่วยลงทุนต้ นทำงต่ำกว่ำจำนวนขันต
้ ่ำที่บริ ษัทประกัน
ชีวิตกำหนดในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรื อกรณีที่ยกเลิกตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืนยันกำรทำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ผ้ ถู ือหน่วยภำยใน 30 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้
ดำเนินกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณี กำรสับเปลี่ยนอัตโนมัติและกำรปรับสัดส่วนกำรลงทุนอัตโนมัติ บริ ษัทประกันชีวิตจะจัดส่ง
รำยงำนยืนยันกำรรับคำสัง่ ครัง้ แรกหรื อสรุ ปเป็ นรำยงำนประจำปี แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสอบถำมสถำนกำรณ์ ลงทุนได้
ตำมช่องทำงที่บริ ษัทประกันชีวิตกำหนด
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(6) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่วำ่ กรณีใดทังสิ
้ ้น
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็ นหลักประกัน
3. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่ำงจำกผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนนี ้ เนื่อ งจำกบริ ษัทประกัน
ชีวิตจะทำหน้ ำที่เป็ นตัวแทนในกำรรวบรวม และนำส่งคำสัง่ ซื ้อและขำยหน่วยลงทุนไปยังบริ ษัทจัดกำรในนำมของบริ ษัทประกันชีวิตโดยไม่
เปิ ดเผยชื่อที่แท้ จริ งของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น กำรได้ รับข้ อมูลกองทุนอำจล่ำช้ ำกว่ำได้ รับจำกบริ ษัทจัดกำรโดยตรง เป็ นต้ น
(7) กำรจัดส่งเอกสำรให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน:
1. เอกสำรกองทุนรวม เช่น รำยงำนรอบระยะเวลำหกเดือนแรก รำยงำนประจำปี หรื อเอกสำรอื่นใด บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดำเนินกำร
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หลังจำกที่ได้ รับข้ อมูลหรื อเอกสำรดังกล่ำวจำกบริ ษัทจัดกำร
2. รำยงำนแสดงสถำนะกำรเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริ ษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรำยงำนแสดงสถำนะทำงกำรเงินให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นรำยปี ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบฐำนะทำงกำรเงินผ่ำนช่องทำงที่บริ ษัทประกันชีวิตกำหนด หรื อร้ องขอ
รำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินเพิ่มเติมจำกบริ ษัทประกันชีวิตได้ ไม่เกินเดือนละหนึง่ ครัง้ โดยไม่เสียค่ำธรรมเนียม
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ปั จจัยควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง

• ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business risk)
คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริ ษัท อำจเป็ นเหตุให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้ รับผลตอบแทนตำมที่คำดหวัง
แนวทำงกำรบริ หำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : ผู้จัดกำรกองทุนมีหน้ ำที่วิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงิน กำรบริ หำรของบริ ษัทที่ลงทุน รวมทัง้
ธุรกิจและอุตสำหกรรมประเภทเดียวกันของบริ ษัทนันๆ
้ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว

• ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk)
คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผันผวนของรำคำ หรื อผลตอบแทนโดยรวมของตรำสำรปรับตัวขึ ้นลง โดยได้ รับผลกระทบจำกปั จจัยทำงเศรษฐกิจ
หรื อภำวะตลำด เช่น กำรเมือง เศรษฐกิจ ควำมผันผวนของค่ำเงิน อัตรำดอกเบี ้ย เป็ นต้ น
แนวทำงกำรบริ หำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : บริ ษัทจัดกำรจะกระจำยกำรลงทุน โดยวิเครำะห์ข้อมูลของตรำสำร และสภำวะกำรลงทุนในขณะนั ้น

• ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่ องของตรำสำร (Liquidity risk)
คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่ซื ้อหรื อขำยตรำสำรไม่ได้ ในระยะเวลำหรื อรำคำตำมที่กำหนดไว้ เนื่องจำกโอกำสในกำรซื ้อหรื อขำยตรำสำรมีจำกัด
แนวทำงกำรบริ หำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : บริ ษัทจัดกำรจะพิจำรณำลงทุนในตรำสำรที่มีสภำพคล่องสูงถึงปำนกลำงเพื่อควำมคล่องตัว
ในกำรบริ หำรกองทุน

• ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร (Credit risk)
คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่ผ้ อู อกตรำสำรหนี ้ไม่สำมำรถจ่ำยคืนเงินต้ น และหรื อดอกเบี ้ยได้ ตำมที่กำหนด
แนวทำงกำรบริ หำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : บริ ษัทจัดกำรจะพิจำรณำลงทุนในตรำสำรที่ผ้ อู อกตรำสำรมีควำมมัน่ คง มีสถำนะกำรเงินที่ดี และ
จะได้ มีกำรจัดทำกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตของผู้ออกตรำสำร รวมถึงอัตรำส่วนด้ ำนสภำพคล่องทำงกำรเงิน เพื่อประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ของผู้ออกตรำสำรอย่ำงสม่ำเสมอ

• ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่ วงหน้ ำ (Leverage risk)
เนื่องจำกสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ อำจมีควำมผันผวนมำกกว่ำหลักทรัพย์พื ้นฐำน ดังนั ้น หำกกองทุนลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำย่อม
ทำให้ สินทรัพย์สทุ ธิมีควำมผันผวนมำกกว่ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์พื ้นฐำน (Underlying Asset)
กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่ำวเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำป้องกันควำมเสี่ยง ซึง่ รำคำ
ณ วันใช้ สิทธิอำจมำกกว่ำ หรื อน้ อยกว่ำรำคำตลำดขณะนั ้น ทังนี
้ ้ กำรลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงนั ้น อำจไม่สำมำรถ
ป้องกันควำมเสี่ยงได้ ทงหมด
ั้
และกรณีที่ผ้ จู ดั กำรกองทุนคำดกำรณ์ผิด กองทุนอำจเสียโอกำสในกำรได้ รับผลตอบแทนที่มำกขึ ้น
แนวทำงกำรบริ หำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : ผู้จดั กำรกองทุนจะวิเครำะห์สถำนกำรณ์ อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ กำรลงทุนในสัญญำซื ้อขำย
ล่วงหน้ ำเป็ นไปในทิศทำงที่ถกู ต้ อง เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงและเพื่อให้ กองทุนมีโอกำสได้ รับผลตอบแทนที่มำกขึ ้น โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่
เหมำะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องกำรป้องกันควำมเสี่ยง

• ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรที่มีสัญญำซือ้ ขำยล่ วงหน้ ำแฝง (Structured Note)
กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรที่มีลักษณะของสัญ ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ ำแฝงที่เป็ นไปตำมเกณฑ์ หรื อได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ซึ่งมีกำรจ่ำยผลตอบแทนในกำรลงทุนโดยอ้ ำงอิงกับสินค้ ำหรื อตัวแปรเฉพำะเมื่อสินค้ ำหรื อตัวแปรและโครงสร้ ำง
ของตรำสำรประเภทนี ้ ไม่ขัดกับวัตถุ ประสงค์และนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน อำทิ กำรเพิ่มควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ยนให้ แก่
กองทุนตรำสำรหนี ้ (Currency Mismatch) หรื อกำรสร้ ำงภำระผูกผันให้ เกินกว่ำมูลค่ำสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน (Leverage) เช่น กำรเข้ ำ
เป็ นคู่สญ
ั ญำออปชันที่ผกู พันกองทุนในฐำนะผู้ให้ สญ
ั ญำ (Option Writer) โดยไม่มีกำรลงทุนในสินค้ ำอ้ ำงอิงเพียงพอต่อกำรส่งมอบ เป็ นต้ น
เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตของคูส่ ญ
ั ญำและ/หรื อในตรำสำร
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แนวทำงกำรบริ หำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : บริ ษัทจัดกำรจะเลือกลงทุนกับคู่สญ
ั ญำที่ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สำมำรถลงทุนได้ (Investment grade) จำกสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ได้ รับกำรยอมรับจำกสำนักงำน ก.ล.ต. นอกจำกนี ้ ตรำสำรดังกล่ำว
โดยส่วนใหญ่จะไม่สำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ ทำให้ กองทุนมีควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่องของตรำสำรได้ ดังนั ้น กองทุนจึงจะพิจำรณำลงทุน
ในสัดส่วนที่เหมำะสมเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำรและอำยุของ Structured Note ที่ไม่ยำวมำกนักเพื่อ
ป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว นอกจำกนันแล้
้ ว บำงตรำสำรให้ สิทธิแก่ผ้ ู ออกในกำรที่จะชำระหนี ้ตำมตรำสำรก่อนครบอำยุตรำสำร ซึง่ ในกำร
ชำระหนี ้ตำมตรำสำรก่อนครบอำยุตรำสำรนัน้ อำจมีผลกระทบจำกมูลค่ำหลักทรัพย์ที่ลดลงหรื อเพิ่มขึ ้นได้

• ควำมเสี่ยงทำงด้ ำนกำรเมืองและเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)
เนื่องจำกกองทุนอำจจะมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ จึงอำจได้ รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง และเศรษฐกิจได้
แนวทำงกำรบริ หำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : บริ ษัทจัดกำรจะบริ หำรควำมเสี่ยงนี ้ โดยติดตำมสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจอย่ำง
ใกล้ ชิดและนำมำพิจำรณำอย่ำงสม่ำเสมอ

• ควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึง่ เมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหนึง่ เนื่องจำกกองทุนอำจมีกำรลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่ออกเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ ซึง่ จะทำให้ ผลตอบแทนที่ได้ รับมีควำมไม่แน่นอนเนื่องจำกต้ องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
แนวทำงกำรบริ หำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : บริ ษัทจัดกำรจะบริ หำรควำมเสี่ยงด้ ำนนี ้ โดยพิจำรณำลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญำซื ้อขำย
ล่วงหน้ ำ (Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ นอัตรำแลกเปลี่ยนเงินระหว่ำงค่ำเงินสกุลพื ้นฐำนที่ลงทุนกับค่ำเงินบำท โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของ
บริ ษัทจัดกำร และอำจทำให้ ได้ รับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศน้ อยลง

• ควำมเสี่ยงจำกข้ อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจำกกองทุนอำจมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนจึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ภำยในประเทศที่กองทุนเข้ ำไปลงทุน
ทังนี
้ ้ เนื่องจำกกองทุนอำจจะมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ จึงอำจได้ รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง และเศรษฐกิจได้
แนวทำงกำรบริ หำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรบริ หำรควำมเสี่ยงประเภทนี ้ โดยติดตำมสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง
และเศรษฐกิจอย่ำงใกล้ ชิด รวมถึงนำข้ อมูล Scoring ที่ได้ จำกแบบจำลองของทำง Bloomberg สำหรับแต่ละประเทศคูค่ ้ ำที่บริ ษัทจัดกำรมี
สัดส่วนกำรลงทุนมำพิจำรณำอย่ำงสม่ำเสมอ
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ตำรำงสรุ ปอัตรำส่ วนกำรลงทุนของกองทุนรวม
ส่ วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรื อคูส่ ญ
ั ญำ (single entity limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
1 ตรำสำรภำครัฐไทย
2 ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่ำ 2 อันดับแรก
3 หน่วย CIS ตำมที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที2่ ข้ อ1 หรือข้ อ 3.13.2 ส่วนที่2 ข้ อ1
4 เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่ผ้ รู ับฝำกหรือผู้ออกตรำสำรมีลกั ษณะอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งดังนี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนำคำรออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรที่รัฐบำลเป็ นประกัน
5

6

ตรำสำรที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตรำสำรหนี ้ ตรำสำรกึ่งหนี ้กึง่ ทุน SN หรือศุกกู ที่ ผู้ออกจัดตั ้งขึ ้นตำมกฎหมำยไทย
หรื อสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศที่ได้ รับอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตรำสำรที่มีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นกำรทัว่ ไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มี
ลักษณะตำม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภำระผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
5.2.3.2 ธนำคำรออมสิน
5.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
5.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยูอ่ ำศัย
5.2.3.6 ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ ำแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขำยในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทเี่ ป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้น
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตรำสำรทุนที่จดทะเบียนซื ้อขำยในกระดำนซื ้อขำยหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป
ของ SET หรือของตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทุนที่ผ้ อู อก
ตรำสำรอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ ไขเหตุที่อำจทำให้ มีกำรเพิกถอนกำรเป็ นหลักทรัพย์
ซื ้อขำยใน SET หรื อในตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
6.2 ตรำสำรทุนที่ออกโดยบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรื อกฎหมำยต่ำงประเทศ
ซึง่ หุ้นของบริ ษัทดังกล่ำวซื ้อขำยในกระดำนซื ้อขำยหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET
หรื อของตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริ ษัททีอ่ ยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
แก้ ไขเหตุทอี่ ำจทำให้ มีกำรเพิกถอนหุ้นออกจำกกำรซื ้อขำยใน SET หรือในตลำดซื ้อขำย

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ ้ล พลัส

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จำกัดอัตรำส่วน
ไม่จำกัดอัตรำส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จำกัดอัตรำส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศหรื อผู้มีภำระผูกพันมี
ภูมิลำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale)
ไม่เกินอัตรำดังนี ้ แล้ วแต่อตั รำใดจะ
สูงกว่ำ
(1) 10% หรื อ
(2) น ้ำหนักของตรำสำรที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตรำดังนี ้ แล้ วแต่อตั รำใด
จะสูงกว่ำ
(1) 10% หรื อ
(2) น ้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)

หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
6.3 หุ้นทีอ่ ยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื ้อขำยตำม 6.1
6.4 ตรำสำรที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.4.1 เป็ นตรำสำรหนี ้ ตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน SN หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตั ้งขึ ้นตำมกฎหมำย
ไทย และเสนอขำยตรำสำรนันในต่
้ ำงประเทศ หรื อผู้ออกจัดตั ้งขึ ้นตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศทีไ่ ด้ รับอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย) หรื อเป็ นตรำสำร Basel III
6.4.2 มี credit rating 1 อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตรำสำรที่มีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นกำรทัว่ ไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และ
ไม่ได้ มีลกั ษณะตำม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผู้มีภำระผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้ องเป็ น
บุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตำมข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมำชิก
6.4.3.3.3 สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับบุคคลตำมข้ อ
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้น
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญำมี credit rating 2 อยู่ในระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซื ้อขำยหรื ออยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื ้อขำยในกระดำน
ซื ้อขำยหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่ำวที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ ไขเหตุที่อำจทำให้ มี
กำรเพิกถอนหน่วยดังกล่ำวออกจำกกำรซื ้อขำยใน SET หรื อในตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจำยกำรลงทุนในกิจกำรโครงสร้ ำง
พื ้นฐำนอสังหำริ มทรัพย์ หรื อสิทธิกำรเช่ำ แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำง
ที่สำนักงำนกำหนด
6.8 หน่ ว ย private equity ที่ จ ดทะเบี ย นซื อ้ ขำยหรื อ อยู่ในระหว่ำ ง IPO เพื่ อ กำรจด
ทะเบียนซือ้ ขำยในกระดำนซื ้อขำยหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรื อของ
ตลำด ซื ้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรแก้ ไขเหตุที่อำจทำให้ มีกำรเพิกถอนหน่วยดังกล่ำวออกจำกกำรซือ้ ขำยใน
SET หรื อในตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตำมที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 2 หรื อข้ อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้ อ 2 ที่
จดทะเบียนซื ้อขำยหรื ออยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื ้อขำยในกระดำนซื ้อขำย
หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่ำวที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ ไขเหตุที่อำจทำให้ มีกำรเพิกถอน
หน่วยดังกล่ำวออกจำกกำรซื ้อขำยใน SET หรื อในตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ ้ล พลัส
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ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
7 หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจำยกำรลงทุนในกิจกำร ไม่จำกัดอัตรำส่วน
โครงสร้ ำงพืน้ ฐำน อสังหำริ มทรัพย์ หรื อสิทธิ กำรเช่ำ แล้ วแต่กรณี (diversified fund)
ตำมแนวทำงที่สำนักงำนกำหนด และมีลกั ษณะตำม 6.7.1
8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจำกที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 7 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
1

กรณีเป็ นกำรลงทุนในต่ำงประเทศหรือผู้มีภำระผูกพันมีภมู ิลำเนำอยู่ต่ำงประเทศ สำมำรถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้
กรณีเป็ นกำรลงทุนในต่ำงประเทศที่คสู่ ญ
ั ญำในฐำนะผู้มภี ำระผูกพันมีภมู ิลำเนำอยู่ต่ำงประเทศ สำมำรถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้
หมำยเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี ้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝำก ผู้ออกตรำสำรหรือคูส่ ญ
ั ญำ แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของ MF
2. derivatives on organized exchange
2

ส่ วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุม่ กิจกำร (Group limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
1 กำรลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัททุกบริ ษัทที่อยู่ในกลุม่ กิจกำรเดียวกันหรื อกำรเข้ ำเป็ น
คูส่ ญ
ั ญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกับบริ ษัทดังกล่ำว

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตรำใดอัตรำหนึ่งดังนี ้ แล้ วแต่อตั รำ
ใดจะสูงกว่ำ
(1) 25% หรื อ
(2) น ้ำหนักของทรัพย์สินทีล่ งทุนใน
benchmark + 10%

หมำยเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่ วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
1 เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก B/E หรื อ P/N ที่นิตบิ คุ คลตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถึง
สำขำในต่ำงประเทศของนิติบคุ คลดังกล่ำว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย หรื อคูส่ ญ
ั ญำ ดังนี ้
1.1 ธนำคำรหรื อสถำบันกำรเงินทีม่ ีกฎหมำยเฉพำะจัดตั ้งขึ ้น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ ำศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มำจำกคูส่ ญ
ั ญำตำม reverse repo หรื อ
securities lending หรื อ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 B/E หรื อ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ ำมเปลี่ยนมือแต่ MFได้ ดำเนินกำรให้ มีกำรรับโอนสิทธิ
เรี ยกร้ องในตรำสำรได้ ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ MF สำมำรถขำย
คืนผู้ออกตรำสำรได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และ มีกำรเสนอขำยตำมหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนว่ำด้ วยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำต
ให้ เสนอขำยตรำสำรหนี ้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตำมข้ อ 5 ของส่วนนี ้
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ ้ล พลัส

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี
เว้ นแต่เป็ น MF ทีม่ ีอำยุโครงกำร < 1 ปี ให้
เฉลี่ยตำมรอบอำยุกองทุน
- อัตรำข้ ำงต้ นไม่ใช้ กบั MF ทีอ่ ำยุกองทุน
คงเหลือ < 6 เดือน ทังนี
้ ้ เฉพำะ MF ทีม่ ี
อำยุโครงกำร > 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%
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ข้ อ

3
4
5

6

ประเภททรัพย์ สิน
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั กำรลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E
P/N SN เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ที่มีอำยุไม่เกินอำยุกองทุนหรื อรอบกำร
ลงทุนของ MF หรือมีกำรลงทุนใน derivatives เพือ่ ให้ ทรัพย์สินดังกล่ำวมีอำยุสอดคล้ อง
กับอำยุกองทุน)
reverse repo
securities lending
total SIP ซึง่ ได้ แก่ ทรัพย์สินตำมข้ อ 8 ของส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำม
ผู้ออกทรัพย์สินหรื อคูส่ ญ
ั ญำ (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตรำสำรหนี ้ ตรำสำร
กึ่งหนี ้กึ่งทุน SN ศุกกู หรื อตรำสำร Basel III ที่มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่ำ
investment grade หรื อไม่มี credit rating
derivatives ดังนี ้
6.1 กำรเข้ ำทำธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง (hedging)
6.2 กำรเข้ ำทำธุรกรรม derivativesที่มิใช่เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง (non-hedging)

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่ำควำมเสี่ยงที่มอี ยู่
global exposure limit
6.2.1 กรณี MF ไม่มีกำรลงทุนแบบซับซ้ อน
จำกัด net exposure ที่เกิดจำกกำรลงทุนใน
derivatives โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของ MFไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่ วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีสว่ นได้ เสียในกิจกำรทีล่ งทุน (Concentration limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
1 หุ้นของบริ ษัทรำยใดรำยหนึ่ง
2

ตรำสำรหนี ้ ตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน
ตรำสำร Basel III และศุกกู ของ
ผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตรำสำรหนี ้ภำครัฐไทยหรื อ
ตรำสำรหนี ้ภำครัฐต่ำงประเทศ)

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ ้ล พลัส

อัตรำส่ วน
ทุก MF รวมกันภำยใต้ กำรจัดกำรของ บลจ. รำยเดียวกันต้ องมีจำนวนหุ้นของบริ ษัทรวมกัน
< 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนั ้น
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนี ้สินทำงกำรเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตรำสำร
รำยนัน้ ตำมที่เปิ ดเผยไว้ ในงบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีลำ่ สุด ทังนี
้ ้ ในกรณีทผี่ ้ อู อก
ตรำสำรมีหนี ้สินทำงกำรเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำบัญชีถดั ไปและยังไม่ปรำกฏ
ในงบกำรเงินล่ำสุด บลจ. อำจนำมูลค่ำหนี ้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวมำรวมกับมูลค่ำหนี ้สิน
ทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินล่ำสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี ้สินทำงกำรเงินนั ้นจะต้ องเป็ นข้ อมูลที่
มีกำรเผยแพร่เป็ นกำรทัว่ ไป และในกรณีที่ผ้ อู อกตรำสำรไม่มีหนี ้สินทำงกำรเงินตำมที่
เปิ ดเผยไว้ ในงบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีลำ่ สุด2 ให้ ใช้ อตั รำส่วนไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมข้ อนี ้ของผู้ออกรำยนั ้นเป็ นรำยครัง้ เว้ นแต่ใน
กรณีที่ผ้ อู อกตรำสำรได้ มีกำรยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงกำร (bond issuance
program) ให้ พิจำรณำเป็ นรำยโครงกำร
2.2 ในกรณีทกี่ องทุนลงทุนในตรำสำรตำมข้ อนี ้โดยเป็ นตรำสำรที่ออกใหม่และมี credit
rating อยู่ในระดับต่ำกว่ำ investment grade หรื อไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อ
กองทุนภำยใต้ กำรจัดกำรของ บลจ. รำยเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออก
และเสนอขำยตรำสำรดังกล่ำวเป็ นรำยครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อกตรำสำรได้ มีกำรยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงกำร (bond issuance program) ให้ พิจำรณำเป็ นรำยโครงกำร
(อัตรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตรำสำรที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
2. ธนำคำรออมสิน
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
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ข้ อ

3

4

5

6

ประเภททรัพย์ สิน

อัตรำส่ วน

5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยูอ่ ำศัย
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ ำแห่งประเทศไทย
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมำชิก
11. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับบุคคลตำม 1. – 9.)
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่ - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อกองทุน CIS ต่ำงประเทศ
ที่ออกหน่วยนั ้น
- อัตรำข้ ำงต้ นไม่ใช้ กบั กำรลงทุนดังนี ้
(1) กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้โดยได้ รับควำมเห็นชอบ
จำกสำนักงำน
(1.1) มีขนำดเล็ก
(1.2) จัดตั ้งขึ ้นใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในวงกว้ ำง
หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึง่ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุ
้
น infra ที่ออกหน่วยนั ้น เว้ นแต่เป็ น
หน่วย infra ของกองทุนที่มลี กั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
(1) มีขนำดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในวงกว้ ำง
หน่วย property ของกองทุนใด
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทังหมดของกองทุ
้
น property ที่ออกหน่วยนั ้น
กองทุนหนึง่
เว้ นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำก
สำนักงำน
(1) มีขนำดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในวงกว้ ำง
หน่วย private equity
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทังหมดของกองทุ
้
น private equity

หมำยเหตุ:
1
หนี ้สินทำงกำรเงิน (financial liability) ให้ พิจำรณำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ผ้ อู อกตรำสำรดังกล่ำวได้ จดั ทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีนนั ้ โดย
เป็ นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำหนดมำตรฐำนกำรบัญ ชีตำมกฎหมำยว่ำด้ วยวิชำชีพบัญ ชี หรื อมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ ในระดั บ สำกล เช่ น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้ น
2
รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกำหนดกำรจัดทำงบกำรเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตรำสำร

ทังนี
้ ้ กำรคำนวณสัดส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอัตรำส่วนกำรลงทุนให้ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยกำรลงทุน
ของกองทุน และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ ้ล พลัส

28

ตำรำงค่ ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ ำใช้ จ่ำยทัง้ หมดที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุน
ของรอบปี บัญชีตงั ้ แต่ เดือน สิงหำคม ถึง กรกฎำคม ย้ อนหลัง 3 ปี
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ ำทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน)
เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง
1 ส.ค. ปี 62
1 ส.ค. ปี 63
1 ส.ค. ปี 64
ถึง
ถึง
ถึง
รำยกำรที่เรียกเก็บ
อัตรำตำมโครงกำร
31 ก.ค. ปี 63 31 ก.ค. ปี 64 31 ก.ค. ปี 65
(ร้ อยละของมูลค่ ำทรัพย์ สินสุทธิ)
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำก
ไม่ เกินร้ อยละ 4.49 ต่ อปี ของมูลค่ ำ
กองทุนรวมทัง้ หมด
ทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวม
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยรวมทัง้ หมดที่
ประมำณกำรได้
1. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
ไม่เกินร้ อยละ 1.99 ต่อปี
1.61
1.61
1.61
ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
2. ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกินร้ อยละ 0.08 ต่อปี
0.05
0.05
0.05
ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้ อยละ 0.99 ต่อปี
0.98
0.99
0.99
ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
4. ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ 1
ไม่เกินร้ อยละ 1.43 ต่อปี
ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
▪ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์
และส่งเสริ มกำรขำย ในช่วงกำรเสนอขำย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก (IPO)
▪ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์
และส่งเสริ มกำรขำย ภำยหลังกำรเสนอขำย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก

ตำมที่จ่ำยจริ ง
แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี
ของจำนวนเงินทุนโครงกำร
ตำมที่จ่ำยจริ ง

0.01

-

-

แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี

-

-

0.07

ตำมที่จ่ำยจริ ง

0.01

0.02

0.01

ตำมที่จ่ำย

0.01

0.02

0.01

ตำมที่จ่ำยจริ ง

0.11

0.23

0.10

2.78

2.92

2.84

2.50

2.84

2.03

▪ ค่ำประกำศ NAV ในหนังสือพิมพ์
▪ ค่ำสอบบัญชี
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่ประมำณกำรไม่ ได้
▪ ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ
รวมค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจริงทัง้ หมด 2
▪ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์
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ค่ ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ส่ ังซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ ำหน่ วยลงทุน)
เรียกเก็บจริง
1 ส.ค. ปี 62
รำยกำรที่เรียกเก็บ
อัตรำตำมโครงกำร
ถึง
31 ก.ค. ปี 63
ไม่เกินร้ อยละ 1.50
1.25
1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน 3
2. ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

เรียกเก็บจริง
1 ส.ค. ปี 63
ถึง
31 ก.ค. ปี 64
1.25
ไม่มี

3. ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ำ 3

ไม่เกินร้ อยละ 1.50

4. ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก

ไม่มี

ไม่มี

ในอัตรำ 50 บำทต่อรำยกำร

50 บำทต่อรำยกำร

ฉบับละ 50 บำท

ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

5. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน
6. ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบหน่วยลงทุนหรื อเอกสำรแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมทีส่ ญ
ู หำย

1.25

1.25

7. ค่ำธรรมเนียมกำรทำรำยกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน

อัตรำที่ธนำคำรพำณิชย์กำหนด

8. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินเพื่อซื ้อ/ขำยคืนหน่วยลงทุน
หรื อค่ำธรรมเนียมกำรหักเงินเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน

อัตรำที่ธนำคำรพำณิชย์กำหนด

9. ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดกำร
หรื อนำยทะเบียนดำเนินกำรให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ น
กรณีพิเศษนอกเหนือจำกกรณีปกติ

ไม่เกิน 75 บำทต่อรำยกำร

เรียกเก็บจริง
1 ส.ค. ปี 64
ถึง
31 ก.ค. ปี 65
1.25
1.25

ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

หมำยเหตุ
1
เมื่อคำนวณรวมกับค่ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจริ งจำกกองทุนรวมตำมข้ อ 1 – 3 จะไม่เกินค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวมทังหมด
้
2
ไม่รวมค่ำนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ที่เกิดขึ ้นจำกกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ และไม่รวมค่ำใช้ จ่ำยภำษีตรำสำรหนี ้
3
บริ ษัทจัดกำรอำจเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตรำที่ไม่เท่ำกัน ได้ โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งรำยละเอียด
หลักเกณฑ์ในกำรคิดค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว โดยจะประกำศผ่ำ นทำงเว็บไซต์บริ ษัทจัดกำรและหรื อเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)
ทังนี
้ ้ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวมและจำกผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ ำงต้ น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ ำเพิ่มและภำษีอื่นใด
ในทำนองเดียวกัน (ถ้ ำมี)
บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันที่มีกำร
คำนวณมูลค่ำทรัพย์ สินสุทธิ โดยใช้ มูลค่ำทรัพย์ สินทัง้ หมด หักด้ วยมูลค่ำหนี ส้ ินทัง้ หมด เว้ นแต่ค่ำธรรมเนี ยมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ นั ้นเป็ นฐำนในกำรคำนวณค่ำธรรมเนียม
บริ ษัทจัดกำรอำจเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ที่เรี ยกเก็บจริ ง โดยจะไม่เกินกว่ำอัตรำขันสู
้ งตำมที่ได้ ระบุไว้ ในโครง กำร บริ ษัท
จัดกำรจะประกำศให้ ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดกำรโดยเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ได้ ไม่เกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 5 ของอัตรำค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยใน
รอบระยะเวลำย้ อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ที่บริ ษัทจัดกำรประสงค์จะขึ ้นค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบ
ล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 60 วันก่อนกำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยที่เพิ่มขึ ้นดังกล่ำวโดยเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. กำหนด
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หมำยเหตุ : บริ ษัทจัดกำรได้ คำนวณมูลค่ำหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้ วิธีกำรคำนวณตำมหลักเกณฑ์ของสมำคมบริ ษัทจัดกำรกองทุน (AIMC)
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คำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือ
AAA
AA
A
BBB
T1+
F1+

เป็ นอันดับเครดิตสูงสุดและมีควำมเสี่ยงต่ำทีส่ ดุ บริ ษัทมีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู สุด ควำม
เปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้ อยมำก
มีควำมเสีย่ งต่ำมำก มีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู มำก แต่อำจได้ รับผลกระทบจำกควำม
เปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจและเศรษฐกิจมำกกว่ำอันดับเครดิตที่สงู กว่ำ
มีควำมเสีย่ งในระดับต่ำ มีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู แต่อำจได้ รับผลกระทบจำกควำม
เปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจและเศรษฐกิจมำกกว่ำอันดับเครดิตที่สงู กว่ำ
มีควำมเสีย่ งและมีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ปำนกลำง ควำมผันผวนทีเ่ กิดขึ ้นจำกกำรเปลีย่ นแปลง
ทำงธุรกิจและเศรษฐกิจอำจมีผลให้ ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สงู กว่ำ
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริ ษัทมีควำมสำมำรถในกำรชำระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยในเกณฑ์สงู ซึง่ ผู้ออกที่ได้ รับอันดับเครดิตใน
ระดับดังกล่ำวที่มีเครื่ องหมำย “+” ด้ วยจะได้ รับควำมคุ้มครองด้ ำนกำรผิดนัดชำระหนี ้ที่สงู ยิ่งขึ ้น
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริ ษัทมีควำมสำมำรถในกำรชำระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยในเกณฑ์สงู ซึง่ ผู้ออกที่ได้ รับอันดับเครดิตใน
ระดับดังกล่ำวที่มีเครื่ องหมำย “+” ด้ วยจะได้ รับควำมคุ้มครองด้ ำนกำรผิดนัดชำระหนี ้ที่สงู ยิ่งขึ ้น
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ผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังของกองทุน
รอบปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 27 กรกฎำคม 2565
(NAV ณ 27 กรกฎำคม 2565 = 12.5709 บำท)
ASP-FLEXPLUS

ตัง้ แต่ ต้นปี

ผลตอบแทนของกองทุนรวม
-16.87%
ผลตอบแทนดัชนีชี ้วัด *
-1.18%
ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน
16.16%
(standard deviation)
ควำมผันผวนของดัชนีชี ้วัด
5.66%
(standard deviation)*
Information Ratio
-1.99

3 เดือน
(ตำมเวลำ)
-9.91%
-2.14%

6 เดือน
(ตำมเวลำ)
-11.95%
-0.92%

1 ปี 1
(ต่ อปี )
-10.04%
3.51%

3 ปี 1
(ต่ อปี )
9.19%
-6.47%

5 ปี 1
(ต่ อปี )
-

10 ปี 1
(ต่ อปี )
-

ตัง้ แต่ จัดตัง้
กองทุน 2
4.70%
-2.60%

15.49%

16.38%

13.54%

15.21%

-

-

13.51%

6.24%

5.93%

5.26%

9.96%

-

-

8.22%

-2.26

-1.68

-1.23

1.24

-

-

0.66

หมำยเหตุ :
- วันที่จดทะเบียนกองทุน 2 สิงหำคม 2560
- * 1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 40%
2. ดัชนีตรำสำรหนี ้ภำครัฐระยะสัน้ (Short-term Government Bond Index) ในสัดส่วน 30%
3. อัตรำดอกเบี ้ยเงินฝำกประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดำของธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรกรุงไทย
และธนำคำรไทยพำณิชย์ ในสัดส่วน 20%
4. ดัชนี MSCI AC ASEAN (USD) คำนวณโดยใช้ ผลตอบแทนรวม (Total Return) ปรับด้ วยอัตรำแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบำท ณ
วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 10%
1
- % ต่อปี
- 2% ต่อปี ยกเว้ นกรณีที่กองทุนจัดตังไม่
้ ถึง 1 ปี จะเป็ นผลกำรดำเนินงำนที่เกิดขึ ้นจริ ง
- กำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้ จัดขึ ้นตำมประกำศสมำคมบริ ษัทจัดกำรลงทุน เรื่ อง มำตรฐำนกำรวัดและนำเสนอผล
กำรดำเนินงำนของกองทุนรวม
- ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมเป็ นผลกำรดำเนินงำนหลังหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้รับฝำกทรัพย์สิน หรื อค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ
- ผลกำรดำเนิงำนในอดีต / ผลกำรเปรี ยบเทียบผลกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนใน
อนำคต
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่ วงเวลำ 5 ปี
(Maximum Drawdown)
ณ สิน้ รอบ 27 กรกฎำคม 2565

-42.23%

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

N/A

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

358.69%

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

N/A*
* ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบข้ อมูลได้ ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th
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คำเตือนเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่ วยลงทุน

• กองทุนอำจลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และ
อำจลงทุนในตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมอื่น จึงเหมำะสมกับผู้ลงทุน
ที่ต้องกำรผลตอบแทนสูงและสำมำรถรับควำมเสี่ยงได้ สงู กว่ำผู้ลงทุนทัว่ ไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีควำมเข้ ำใจในควำมเสี่ยง
ของสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ และผู้ลงทุนควรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรลงทุน โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรลงทุน วัตถุประสงค์กำรลงทุน
และฐำนะกำรเงินของผู้ลงทุนเอง

• บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดกำร เช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดกำรลงทุน ในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น
เพื่อกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนกำหนด โดยบริ ษัทจัดกำรจะจัดให้ มีระบบงำนที่ป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้
เกิดควำมเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์บริ ษัท (www.assetfund.co.th)

• ในกรณีที่มีแนวโน้ มว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
บริ ษัทจัดกำรอำจใช้ ดลุ ย
พินิจในกำรเลิกกองทุนรวม และอำจยกเลิกคำสัง่ ซื ้อขำยหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ วหรื อหยุดรับคำสัง่ ดังกล่ำวได้

• กองทุนนี ้อำจ/จะมีกำรกระจุกตัวของกำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
ดังนั ้น หำกผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่ำวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงให้ กองทุนต้ องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบข้ อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดกำร www.assetfund.co.th

• ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลที่อำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ ที่สำนักงำน คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
หรื อโดยผ่ำนเครื อข่ำยอินเตอร์ เน็ตของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

• บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจำกเป็ นข้ อห้ ำมตำมกฎหมำย และเป็ น
เรื่ องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชำชีพ เว้ นแต่เป็ นกำรรับผลประโยชน์ที่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจ หรื อพนักงำนของผู้ประกอบธุรกิจได้ รับตำมเทศกำลที่เป็ น
ประเพณีนิยมตำมแนวทำงปฏิบตั ิ ที่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจกำหนดไว้ ภำยในบริ ษัท ซึง่ สำมำรถขอดูแนวทำงนี ้ได้ ที่บริ ษัทจัดกำร

• บริษัทจัดกำรอนุญำตให้ พนักงำนลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ที่สมำคมบริษัท
จัดกำรลงทุนกำหนด และจะต้ องเปิ ดเผยกำรลงทุนดังกล่ำวให้ บริ ษัทจัดกำรทรำบ เพื่อที่บริ ษัทจัดกำรจะสำมำรถกำกับและดูแลกำรซื ้อขำย
หลักทรัพย์ของพนักงำนได้

• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี ้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำนได้ รับรองถึงควำมถูกต้ องของข้ อมูล
ในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันรำคำหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยนั ้น

หนังสือชีช้ วนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2565
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