หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ระยะยำว
Asset Plus Long-Term Equity Fund
(ASP-LTF)
กำรลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยำว ตัง้ แต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็ นต้นไป
ผู้ลงทุนไม่สำมำรถนำมำลดหย่อนภำษีได้
สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 16 สิน้ สุดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564

หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม – ข้อมูลสรุปโครงกำรฯ
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยำว
ข้อมูลสรุปโครงกำรฯ + ข้อผูกพัน
ประเภท และนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนทีผ่ ู้ลงทุนจะได้จำกเงินลงทุน
ประเภท

กองทุนรวมตราสารทุน

อำยุโครงกำร

ไม่กาหนด

ลักษณะพิเศษ

กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว

วันทีไ่ ด้รับอนุมัตใิ ห้จัดตั้งและจัดกำรกองทุนรวม : วันที่ 29 ตุลาคม 2547
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุนรวม : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2547
กองทุนรวมนีจ้ ะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด
เน้นลงทุนในหุน้ สามัญของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพืน้ ฐานดีและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ/หรือ ตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทน
ของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุน้ หรือกลุ่มหุน้ ของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิข องกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณี ท่ี เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี ้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ท่ี เกิดขึน้ ดังกล่าวให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
1. กรณีท่ีราคาตลาดของหลักทรัพย์เกิดความผันผวนอย่างรุ นแรงในช่วงใกล้วนั สิน้ รอบบัญชีทาให้ไม่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ทนั
2. กรณีท่เี กิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินหรือมีปัจจัยในประเทศหรือนอกประเทศ ทาให้ไม่สามารถลงทุนได้ตามสัดส่วนที่ กาหนด
รวมทัง้ ลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ และ/หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนีก้ ่งึ ทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่ น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ื น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(Derivative) และตราสารหนีท้ ่มี ีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ผู้ลงทุนจะได้อะไรจำกเงินลงทุน
ผูล้ งทุนมีโอกาสได้รบั เงินปั นผล และ/หรือ ผลตอบแทนในรู ปของกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ จากราคาหลักทรัพย์ และดอกเบีย้
ของตราสารหนี ้
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ลักษณะที่สำคัญของกองทุน
 มีกำรกำหนดประเภทผู้ลงทุน หรือแบ่ง class หรือไม่ ?
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทั่วไป และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้แก่
1. ชนิดจ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T) เหมาะสาหรับผูล้ งทุน ที่ลงทุนก่อ นวันที่ 1 มกราคม 2563 เท่านั้น
โดยเงินลงทุนสามารถนาไปลดหย่อนภาษี ได้
ทัง้ นี ้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ.2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 28 มิถนุ ายน 2559
กาหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
บริษัทจัดการไม่เปิ ดให้ผลู้ งทุนซือ้ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T) ได้อีก
2. ชนิดจ่ายเงินปั นผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-A) เหมาะสาหรับผูล้ งทุน ที่ลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 2 มกราคม 2563 เป็ นต้น
ไป โดยเงินลงทุนไม่ สามารถน าไปลดหย่ อนภาษี ได้ และต้องการรับผลตอบแทนจากส่ วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ตัวอย่างการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยสมมติให้;
วันที่ 1
1. มูลค่าหน่วยลงทุนยกมาทัง้ หมด 10,000,000 บาท มูลค่าต่อหน่วยวันก่อนหน้า 16 บาท (ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
และค่าธรรมเนียมซือ้ ขายหลักทรัพย์) แบ่งเป็ น
- หน่วยลงทุนหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 10,000,000 บาท
2. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึน้ 20,000 บาท
3. มีรายการซือ้ หน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จานวน 30,000 บาท
4. มีรายการซือ้ หน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จานวน 25,000,000 บาท
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ำยเงินปั นผล
ชนิดจ่ำยเงินปั นผล
กองทุนรวม
และไม่มีสิทธิประโยชน์ และมีสิทธิประโยชน์
ทำงภำษี
ทำงภำษี
มูลค่ำหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยได้หลังหักค่ำธรรมเนียม
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
กำรขำยและค่ำธรรมเนียมซือ้ ขำยหลักทรัพย์ (ถ้ำมี)
20,000.00
0.00
20,000.00
มีส่วนเพิ่มของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเกิดขึน้ 20,000 บำท
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่ำใช้จ่ำยกองทุน
10,020,000.00
0.00
10,020,000.00
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมต่อวัน (หำร 365 วัน)
ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร (ต่อปี ) โดยประมำณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 0.50% (+VAT 7%) = 0.535%
-146.87
0.00
-146.87
-29.37
0.00
-29.37
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 0.10% (+VAT 7%) = 0.107%
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.03% (+VAT 7%)
-8.81
0.00
-8.81
= 0.0321%
ค่ำธรรมเนียมรวมต่อวัน
-185.05
0.00
-185.05
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
10,019,814.95
0.00
10,019,814.95
625,000.00
0.00
625,000.00
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำทต่อหน่วย)
16.0317
0.0000
16.0317
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วันที่ 2
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซือ้ หน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จานวน 30,000 บาท
2. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซือ้ หน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จานวน 25,000,000 บาท
3. มีรายการซือ้ หน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จานวน 3,000,000 บาท
4. มีรายการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปั นผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จานวน 10,000 บาท
5. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึน้ 250,000 บาท
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ำยเงินปั นผล
ชนิดจ่ำยเงินปั นผลและ
กองทุนรวม
และไม่มีสิทธิประโยชน์
มีสิทธิประโยชน์
ทำงภำษี
ทำงภำษี
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้ำ
10,019,814.95
0.00
10,019,814.95
(บำท) (วันที่ 1)
รายการทีเ่ กี่ยวข้ องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
1. ซือ้ หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปั นผลและมีสิทธิ
30,000.00
30,000.00
ประโยชน์ทำงภำษี
2. ซือ้ หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปั นผลและไม่มีสิทธิ
25,000,000.00
25,000,000.00
ประโยชน์ทำงภำษี
รวมรำยกำรทีเ่ กี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บำท) 25,030,000.00
25,000,000.00
30,000.00
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิภำยหลังรำยกำรทีเ่ กี่ยวข้องกับ
35,049,814.95
25,000,000.00
10,049,814.95
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ส่วนเพิ่มของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ จำนวน 250,000 บำท
250,000.00
178,317.63
71,682.37
มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหักค่ำใช้จ่ำยกองทุน
35,299,814.95
25,178,317.63
10,121,497.31
วิธีคิดกำรปั นส่วนมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปั นผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี = 35,299,814.95 x (25,000,000.00/35,049,814.94)
หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปั นผลและมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี = 35,299,814.95 x (10,049,814.95/35,049,814.94)
ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมต่อวัน (หำร 365 วัน)
ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร (ต่อปี ) โดยประมำณของแต่ละชนิดกองทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 0.50% (+VAT 7%) = 0.535%
-517.41
-369.05
-148.36
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 0.10% (+VAT 7%) = 0.107%
-103.48
-73.81
-29.67
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.03% (+VAT 7%)
-31.04
-22.14
-8.90
= 0.0321%
-651.93
-465.01
-186.93
ค่ำธรรมเนียมรวมต่อวัน
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
35,299,163.01 25,177,852.63
10,121,310.38
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ จากการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงิน
ปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี
จานวน 25,000,000 บาท/16.0317 = 1,559,410.4181 หน่วย 2,186,281.7107
1,559,410.4181
626,871.2926
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ จากการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงิน
ปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี
จานวน 30,000 บาท/16.0317 = 1,871.2926 หน่วย
มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำทต่อหน่วย)
16.1458
16.1458
16.1458
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วันที่ 3
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซือ้ หน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จานวน 3,000,000 บาท
2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จานวน 100,000 บาท
3. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึน้ 90,000 บาท
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ำยเงินปั นผล
ชนิดจ่ำยเงินปั นผล
กองทุนรวม
และไม่มีสิทธิประโยชน์ และมีสิทธิประโยชน์
ทำงภำษี
ทำงภำษี
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้ำ
35,299,163.01
25,177,852.63
10,121,310.38
(บำท) (วันที่ T+1)
รายการทีเ่ กี่ยวข้ องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
1. ซือ้ หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปั นผลและไม่มีสิทธิ
3,000,000.00
3,000,000.00
ประโยชน์ทำงภำษี จำนวน 3,000,000 บำท
2. ขำยคืนหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปั นผลและมีสิทธิ
-100,000.00
-100,000.00
ประโยชน์ทำงภำษี จำนวน 100,000 บำท
รวมรำยกำรทีเ่ กี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
2,900,000.00
(บำท)
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิภำยหลังรำยกำรทีเ่ กี่ยวข้องกับ
38,199,163.01
28,177,852.63
10,021,310.38
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ส่วนเพิม่ ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ จำนวน
90,000.00
66,389.07
23,610.93
90,000 บำท
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิภำยหลังรำยกำรทีเ่ กี่ยวข้องกับ
38,289,163.01
28,244,241.69
10,044,921.32
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด และส่วนเพิม่ ฯ
วิธีคิดกำรปั นส่วนมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปั นผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี = 38,298,163.01 x (28,177,852.63/38,199,163.01)
หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปั นผลและมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี
= 38,298,163.01 x (10,021,310.38/38,199,163.01)
ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมต่อวัน (หำร 365 วัน)
ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร (ต่อปี ) โดยประมำณของแต่ละชนิดกองทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 0.50% (+VAT 7%) = 0.535%
-561.22
-413.99
-147.23
-112.24
-82.80
-29.45
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 0.10% (+VAT 7%) = 0.107%
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.03% (+VAT 7%)
-33.67
-24.84
-8.83
= 0.0321%
ค่ำธรรมเนียมรวมต่อวัน
-707.14
-521.63
-185.51
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
38,288,455.87
28,243,720.06
10,044,735.80
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ จากการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงิน
ปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี
จานวน 3,000,000 บาท/16.1458 = 185,806.8352 หน่วย
2,365,894.98
1,745,217.2533
620,677.7315
- หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดจ่าย
เงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี
จานวน 100,000 บาท/16.1458 = 6,193.5611 หน่วย
มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำทต่อหน่วย)
16.1835
16.1835
16.1835
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 กองทุนรวมนีม้ ีจำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด ?
5,000 ล้านบาท

 เหมำะสมกับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในระยะเวลำนำนเท่ำใด ?
เหมาะสาหรับเงินลงทุนของผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุนรวมมไปลงทุน ซึง่ อาจปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลง
จนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้

 ปั จจัยใดมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุน ?
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และอัตราดอกเบีย้ ซึง่ จะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่ว ยลงทุนได้

 เป็ นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุน หรือมุ่งเน้นคุ้มครองเงินต้น หรือไม่ ?
เป็ นกองทุนรวมทั่วไปที่ไม่ใช่กองทุนที่มีผปู้ ระกันเงินลงทุน และไม่ได้คมุ้ ครองเงินต้น

 รอบระยะเวลำบัญชี
30 พฤศจิกายน

 กำรลงทุนในกองทุนรวมนีค้ วรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ัด (Benchmark) ใด ?
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั
คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูล้ งทุ น
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
ประกาศข้อ กาหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ ยวกับ มาตรฐานการวัด ผลการดาเนิน งานของกองทุน รวม และ/หรือ
การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ี ผอู้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป
โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

ข้อกำหนดกำรในกำรซือ้ ขำยและโอนหน่วยลงทุน
 กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร ?
กำรเปิ ดเสนอขำย
1. ชนิดจ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป บริษัทจัดการไม่เปิ ดให้ผูล้ งทุนซือ้ หน่วยลงทุนชนิด จ่ายเงินปั นผลและมี สิทธิประโยชน์ทางภาษี
(ASP-LTF-T) ได้อีก
2. ชนิดจ่ายเงินปั นผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรกทุกวันทาการขาย ตัง้ แต่วนั ที่กาหนดในหนังสือชีช้ วนเป็ นต้นไปที่
บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน โดยเริ่มตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ ถึงเวลา 15.30 น. ผูล้ งทุนสั่งซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรก
และครัง้ ถัดไป ไม่นอ้ ยกว่า 50,000 บาท โดยนาจานวนเงินที่ได้รบั ชาระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน
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การชาระเงินค่าจองซือ้ อาจชาระด้วยด้วยเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จากัด” ซึ่งเป็ นบัญชี
กระแสรายวัน ซึง่ เปิ ดไว้กบั ธนาคารดังต่อไปนี ้
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บรู ณะ
2. ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3
3. ธนาคารกรุ งเทพ สาขาสาทร
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
5. ธนาคารกรุ งไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
6. ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาอาคารสาทรซิตี ้
7. ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) สาขาสาทร 2
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดงั กล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
วิธีกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนได้ทุกวันทาการ ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซือ้ คืน
ถึงเวลา 15.30 น. สาหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์และทางอินเทอร์เน็ต ที่บริษัทจัดการ
ได้รบั หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการรับซือ้ คืนใด บริษัทจัดการจะถือว่าเป็ นคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนสาหรับวันทาการรับซือ้ คืนถัดไป
ทัง้ นี ้ สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิด จ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-A) จะต้องถือครองหน่วยลงทุนตามเงื่อนไข
เพื่อจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
“ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ซือ้ หน่วยลงทุนภายในปี พ.ศ. 2558 จะต้องมีระยะเวลาการถือครองอย่างต่อเนื่องกันเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ปฏิทิน และ
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนดเท่านัน้ ที่จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ”
“และสาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ซือ้ หน่วยลงทุน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2562 จะต้องมีระยะเวลาการถือครอง
อย่างต่อเนื่องกันเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 ปี ปฏิทนิ และปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนดเท่านัน้ ที่จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ”
สาหรับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาระเป็ นเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านได้ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชี
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน

 กรณีใดทีบ่ ริษัทจัดกำร สงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน ?
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซือ้ ตามคาสั่งจองซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการจองซือ้ ใน
กรณี ดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของ
บริษัทจัดการ หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการซือ้ หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจเป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2. บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือผูท้ ่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและ
บริษั ท หรือ ห้างหุน้ ส่ วนซึ่งจัดให้มี ขึน้ และด าเนิน กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษั ทจัดการจึงขอสงวนสิ ทธิ ท่ีจะปฏิเสธหรือ ระงับ
การสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลอเมริกนั (US person)
ดังที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
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 มีกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืน กำรไม่ขำย / ไม่รับซือ้ คืน หยุดรับคำสั่งซือ้ / ขำยคืน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร ?
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ท่ีเข้าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุท่ีทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่าราคารับซือ้ คื นหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขนึ ้ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคา
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา
กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งทีร่ ับไว้แล้ว
บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้ว หรือ จะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้
เฉพาะในกรณีท่กี าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ล
ผลประโยชน์แล้ว ซึง่ ให้กระทาได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนีเ้ กิดขึน้ ซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุน
รวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ ทัง้ นี ้ เฉพาะในกรณี ท่ีกองทุนรวมลงทุ น
ในหลักทรัพย์ท่ซี อื ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ
รับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุท่ีทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือ เป็ นการหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน แก่ผูล้ งทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู จ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
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(5) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่
บริษั ท จัดการรายเดิม ไม่ สามารถด ารงความเพี ย งพอของเงิน กองทุน ได้ ต ามประกาศคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ัดการเงินทุ นสัญ ญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
(6) อยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อผูกพัน
กำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือในกรณี ท่ีมีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่ง
ขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

 วิธีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่ำงไร ?
1. ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- กรณี การสับ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุน ออกจากบริษั ทจัด การ ผู้ถือ หน่วยลงทุนจะต้อ งศึกษารายละเอี ย ดกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวอื่ น
(กองทุนปลายทาง) เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีของตนเองให้ตอ่ เนื่อง
- กรณี การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าบริษัทจัดการ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายังชนิด จ่ายเงินปั นผลและมี
สิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T) จะต้องทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวหรือชนิดหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวอื่นที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกันเท่านัน้
2. ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี
สาหรับผู้ล งทุน ชนิ ดจ่ายเงินปั นผลและไม่มีสิท ธิป ระโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-A) บริษั ทจัดการยังไม่ เปิ ดให้ทารายการสับเปลี่ ย น
หน่วยลงทุนเข้า/ออก หากบริษัทจัดการเปิ ดให้บริการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิ ดให้บริการผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
อนึ่ง การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับกองทุนเปิ ดอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตามวัน เวลา ที่บริษัทจัดการ
เปิ ดให้มีการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดต้นทางและกองทุนเปิ ดปลายทาง จะต้อง
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการการจัดการและ/หรือหนังสือชีช้ วนกองทุนเปิ ดต้นทางและกองทุนเปิ ดปลายทาง

 กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร ?
- บริษัทจัดการจะปฎิเสธการโอนหรือจานาหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเสนอขายให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
- ผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-A) สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ภายใต้ขอ้ จากัดการ
ซือ้ ขาย โอน โดยผูโ้ อนจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการโอนรายการละ 50 บาท
- บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ่ีมีถ่นิ ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่ โดยปกติมีถ่นิ ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ
หรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลอเมริกนั (US
person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น

 ผู้ถอื หน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกีย่ วกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้จำก
ช่องทำงใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากหนังสือพิมพ์รายวัน “กรุ งเทพธุรกิจ” และเว็บไซต์ www.assetfund.co.th
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สิทธิของผู้ถอื หน่วยลงทุน
 กองทุนรวมนีม้ ีกำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร ?
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือผูล้ งทุนทุกครัง้ ที่มีการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

 ผู้ลงทุนถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ?
กรณี ท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ วทัง้ หมด บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

 ช่องทำง / วิธีกำรตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิ ดเผยไว้ท่ี
สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

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

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

 รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท
1.
2.
3.
4.

นายนภดล
นายพิทเยนท์
นายโสภณ
ดร. พัชร

รมยะรู ป
อัศวนิก
บุณยรัตพันธุ์
สุระจรัส

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

สุระจรัส
ผลานุสนธิ
จันทร์สิวานนท์

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

 จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มีจานวนกองทุนรวมทัง้ หมด 48 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 37,633,236,098.70 บาท

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ระยะยาว
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 รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายณัฐพล
นายไมตรี
นายกมลยศ
นางสาวทิพย์วดี
นายกฤช
นางสาวศศินชุ

จันทร์สิวานนท์
โสตางกูร
สุขมุ สุวรรณ
อภิชยั สิริ
โคมิน
ลัพธิกลุ ธรรม

 รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิ ำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรทำงำนทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม รวมทั้ง
หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว
ชื่อ-สกุล
นายกฤช โคมิน*

ประวัตกิ ำรศึกษำ
- Msc. Microsystem Engineering
Albert ludwig universitat
- Nano Engineering, Chulalongkorn
University, Thailand
- CFA Level II

นางสาวทิพย์วดี อภิชยั สิร*ิ -

นายกมลยศ สุขมุ สุวรรณ* -

-

-

ประสบกำรณ์กำรทำงำน

- 2016-Present: Equity Fund Manager,
Asset plus Fund Management
- 2015-2016: Assistant Fund Manager,
Asset Plus Fund Management
- 2014-2015: Project manager Mahidol
University Faculty of science
- 2013-2014: Nanoscience Researcher
IMTEK
MBA Executive, Chulalongkorn
- 2017 – Present: Equity Fund Manager,
University, Thailand
Asset Plus Fund Management
Bachelor’s degree in Computer
- Feb 2012 – Apr 2017: Vice President,
Engineering, Chulalongkorn
Domestic Equity Fund Manager, UOB
University
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
Master of Science in Financial
- 2017–Present: Senior Fund Manager,
Investment and Risk Management Asset Plus Fund Management
(2010), The National Institute of
- 2011-2017: Senior Fund Manager,
Development Administration (NIDA) TISCO Asset Management
Bachelor of Business
- 2008-2011: Fund Manager,
Administration in Finance (2008),
CIMB-Principal Asset Management
Kasetsart University
CFA Charterholder

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ระยะยาว
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ชื่อ-สกุล
นาย ยุรนันท์ วิภศู ริ ิ

ประวัตกิ ำรศึกษำ

ประสบกำรณ์กำรทำงำน

- Bachelor of Business
- 2020- Present: Equity Fund Manager,
Administrative, Mahidol International
Asset Plus Fund Management
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
- 2016-2018: Equity Analyst for Private
Portfolio, SCB Securities

หน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ
บริหารกองทุน

*ปฏิบตั หิ น้าที่เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนและผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (ถ้ามี)
 ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด แต่งตัง้
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด โทรศัพท์ 02-672-1000
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-470-3200-1
นอกจากหน้าที่ตามสัญญาแต่งตัง้ แล้ว ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผูด้ แู ลผลประโยชน์
ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผลู้ งทุนด้วย

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

 ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
1. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-3390
2. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-684-8888
3. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-648-3600
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทรศัพท์ 0-2680-1234
5. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ 02-680-5000
6. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-231-3777
7. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-205-7000
8. บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-841-9000
9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-7777
10. บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-638-5000
11. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชนั จากัด โทรศัพท์ 02-103-8811
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ระยะยาว

11

12. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด โทรศัพท์ 02-026-5100
13. บริษัทหลักทรัพย์ฟินนั ซ่า จากัด โทรศัพท์ 02-660-5000
14. บริษัทหลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-660-5429-30
15. บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จากัด โทรศัพท์ 02-672-5920
16. ธนาคารออมสิน โทรศัพท์ 02-299-8000
17. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด โทรศัพท์ 02-225-0202
18. บริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-5800
19. ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์ 02-888-8811
20. บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-8888
21. บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-829-6999
22. บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-696-0000
23. บริษัทหลักทรัพย์กรุ งศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-7000
24. บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-648-1111
25. บริษัทหลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด โทรศัพท์ 02-695-5000
26. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-359-4705
27. บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-6300
28. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด โทรศัพท์ 02-660-6677
29. บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-660-6621
30. บริษัทหลักทรัพย์ภทั ร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-305-9000
31. บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-635-1700
32. บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-088 9999
33. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ 02-026-6222
34. บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด โทรศัพท์ 02-022-1499
35. บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ 02-949-1000
36. บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-217-8888
37. บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี ้ จากัด โทรศัพท์ 0-2343-9500
38. บริษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-8000
39. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพบั บลิค จากัด โทรศัพท์ 02-266 6697
40. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-009-8888

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ระยะยาว
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ปั จจัยเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง
 ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk)
คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทากาไรของบริษัท อาจเป็ นเหตุให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : ผูจ้ ดั การกองทุนมีหน้าที่วิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทุน รวมทัง้
ธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริษัทนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

 ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร (Credit Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผอู้ อกตราสารหนีไ้ ม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้ตามที่กาหนด
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผอู้ อกมีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี และ/หรือ
บริษัทที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับที่ลงทุนได้

 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึน้ ลง โดยได้รบั ผลกระทบจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทำงกำรบริหำรเพือ่ ลดควำมเสี่ยง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลของตราสาร และสภาวะการลงทุน
ในขณะนัน้

 ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซือ้ หรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซือ้ หรือขายตราสาร
มีจากัด
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อ ลดควำมเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่อ งสูง ถึงปานกลาง เพื่ อ ความ
คล่องตัวในการบริหารกองทุน

 ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk)
เนื่องจากสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พืน้ ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าย่อมทา
ให้สินทรัพย์สทุ ธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืน้ ฐาน (Underlying Asset)
กรณีท่กี องทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึง่ ราคา ณ
วันใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้ นี ้ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนัน้ อาจไม่สามารถ
ป้องกันความเสี่ยงได้ทงั้ หมด และกรณีท่ผี จู้ ดั การกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนที่มากขึน้
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ าเสมอ เพื่ อให้การลงทุนในสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าเป็ นไปในทิศทางที่ ถูกต้อง เพื่ อลดความเสี่ ยงและเพื่ อให้กองทุนมี โอกาสได้ร ับผลตอบแทนที่มากขึน้ โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับหลักทรัพย์ท่ีตอ้ งการป้องกันความเสี่ยง

 ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมือง และเศรษฐกิจของประเทศทีก่ องทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงนี ้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
อย่างใกล้ชิดและนามาพิจารณาอย่างสม่าเสมอ

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ระยะยาว
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ตำรำงสรุ ปอัตรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 หน่วย CIS
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี ้
3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาลเป็ นประกัน
4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ
ที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
4.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และ
ไม่ได้มีลกั ษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี ้
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.5 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
5 ทรัพย์สินดังนี ้
5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทั่วไป
ของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ ผู้อ อกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่ี
อาจทาให้มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซือ้ ขายใน SET)
5.2 ตราสารทุ น ที่ อ อกโดยบริษั ท ที่ จัด ตั้ง ขึ น้ ไม่ ว่า ตามกฎหมายไทยหรื อ กฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ่งหุน้ ของบริษัทดังกล่าวซื อ้ ขายในกระดานซื อ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทาให้มี
การเพิกถอนหุน้ ออกจากการซือ้ ขายใน SET)
5.3 หุน้ ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายตาม 5.1
5.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนีท้ ่คี สู่ ญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5.1 reverse repo
5.5.2 OTC derivatives
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ระยะยาว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 10%
ไม่เกิน 20%

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นา้ หนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
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ข้อ

6

7

ประเภททรัพย์สิน
5.6 หน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
5.6.1 จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดาน
ซือ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ส าหรับ ผู้ล งทุน ทั่ ว ไปของ SET (แต่ไม่ ร วมถึ งหน่ วยดังกล่ าวที่ อ ยู่
ระหว่างดาเนิ น การแก้ไขเหตุท่ี อ าจท าให้มี การเพิ ก ถอนหน่ วยดังกล่า วออกจากการ
ซือ้ ขายใน SET)
5.6.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สานักงานกาหนด
หน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนดและ
มีลกั ษณะตาม 5.6.1
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 ข้อ 6 (SIP)

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

ไม่จากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือคูส่ ญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ น
คูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี ้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิตบิ คุ คลตามกฎหมายไทย
(ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบิ คุ คลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย หรือ
คูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ
securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MFสามารถขายคืน
ผูอ้ อกตราสารได้
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ระยะยาว

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

รวมกันไม่เกิน 25%
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ข้อ

3
4
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ประเภททรัพย์สิน
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ หรือตราสารกึ่งหนีก้ ่ึงทุนที่
มีcredit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating (ข้อนีไ้ ม่
ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิ ดและกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E หรือ P/N
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ
MF หรือ มี การลงทุนใน derivatives เพื่ อ ให้ทรัพย์สิ นดังกล่ าวมี อายุ สอดคล้องกับอายุ
กองทุน)
reverse repo
securities lending
total SIP ซึ งได้แก่
5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สิน
หรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 ตราสารหนี ้ หรือตราสารกึ่งหนี ก้ ่ึงทุน ที่มีอันดับความน่าเชื่ อถื อที่ตัวตราสารและ/
หรือ ผูอ้ อกตราสารที่ต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade / Unrated)
derivatives ดังนี ้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
6.2 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
global exposure limit
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุน
ใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ
NAV

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 หุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึ่ง
2

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้อ งมีจานวนหุน้ ของบริษัท
รวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทนัน้
ตราสารหนี ้ หรือตราสารกึ่งหนีก้ ่งึ ทุนของ 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน (financial liability)1 ของผูอ้ อกตราสาร
ผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ รายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
ภาครัฐไทยหรืตราสารหนี ้ ภาครัฐ
ทัง้ นี ้ ในกรณี ท่ีผู้อ อกตราสารมี หนี ส้ ินทางการเงินที่อ อกใหม่ก่อ นครบรอบระยะเวลา
ต่างประเทศ)
บัญชีถดั ไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับ มูลค่าหนี ้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อ มูล
หนีส้ ินทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อ มูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทั่วไป และในกรณี ท่ี ผู้
ออกตราสารไม่มีหนีส้ ินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด 2 ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ข้อนีข้ องผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผอู้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โ้ ดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี credit
rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บลจ. ลงทุน
เพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผอู้ อกตราสารได้มีการ
ยื่น แบบ filing ในลักษณะเป็ น โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ น
รายโครงการ

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ระยะยาว
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

4

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่
ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุน ในหน่ ว ย CIS ของกองทุน ที่ มี ลัก ษณะครบถ้ว นดัง นี ้โดยได้ร ับ ความ
เห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property ทัง้ หมดของกองทุน property ที่ออกหน่วย
นัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

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

ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ระยะยาว
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถอื หน่วยลงทุน
ของรอบปี บัญชีตง้ั แต่เดือน ธันวำคม ถึง พฤศจิกำยน ย้อนหลัง 3 ปี
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (ร้อยละต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)
(1) ชนิดจ่ำยเงินปั นผลและมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (ASP-LTF-T) หยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
รำยกำรทีเ่ รียกเก็บ

อัตรำตำมโครงกำร

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำก
ไม่เกินร้อยละ 5.3500 ต่อปี
กองทุนรวมทั้งหมด
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งหมดทีป่ ระมำณกำรได้
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี
2. ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี
1
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่เกินร้อยละ 3.0067 ต่อปี
 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
ตามที่จ่ายจริง
ส่งเสริมการขาย ภายหลังการเสนอขาย
แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
หน่วยลงทุนครัง้ แรก
 ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์
ตามที่จ่ายจริง
 ค่าสอบบัญชี
ตามที่จ่ายจริง
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีป่ ระมำณกำรไม่ได้
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
2
รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจริงทั้งหมด
 ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ตามที่จ่ายจริง
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เรียกเก็บจริง
1 ธ.ค. ปี 60
ถึง
30 พ.ย. ปี 61

เรียกเก็บจริง
1 ธ.ค. ปี 61
ถึง
30 พ.ย. ปี 62

เรียกเก็บจริง
1 ธ.ค. ปี 62
ถึง
30 พ.ย. ปี 63

1.61
0.06
0.13

1.60
0.06
0.12

1.37
0.05
0.10

-

-

-

0.02
0.02

0.02
0.02

0.02
0.02

0.02
1.86
0.59

0.02
1.84
0.87

0.02
1.58
0.73
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(2) ชนิดจ่ำยเงินปั นผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (ASP-LTF-A) เริ่มเปิ ดเสนอขาย 1 กรกฎาคม 2563
รำยกำรที่เรียกเก็บ

อัตรำตำมโครงกำร

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวมทั้งหมด
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งหมดทีป่ ระมำณกำรได้
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ
2. ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1

ไม่เกินร้อยละ 5.3500 ต่อปี

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
 ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์
 ค่าสอบบัญชี
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีป่ ระมำณกำรไม่ได้
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจริงทั้งหมด 2
 ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

ตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 3.0067 ต่อปี

เรียกเก็บจริง *
1 ก.ค. ปี 63
ถึง
30 พ.ย. 63

N/A
N/A
N/A
N/A

ตามที่จ่ายจริง

N/A

ตามที่จ่ายจริง

N/A

* รอบปี บญ
ั ชีดงั กล่าวยังไม่ได้มีการคานวณค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เนื่องจากยังไม่มีผถู้ ือหน่วยลงทุน
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ส่ังซือ้ หรือผู้ถอื หน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน)
(1) ชนิดจ่ำยเงินปั นผลและมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (ASP-LTF-T) หยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
1 ธ.ค. ปี 60
1 ธ.ค. ปี 61
1 ธ.ค. ปี 62
รำยกำรทีเ่ รียกเก็บ
อัตรำตำมโครงกำร
ถึง
ถึง
ถึง
30 พ.ย. ปี 61 30 พ.ย. ปี 62 30 พ.ย. ปี 63
ไม่เกินร้อยละ 0.25
ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.25
ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
 ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

ไม่เกินร้อยละ 0.25

 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 3

รายการละ 200 บาท

ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
รายการละ 200 บาท

ไม่มี

ไม่มี

ฉบับละ 50 บาท

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สญ
ู หาย
 ค่าธรรมเนียมการทารายการซือ้ ขายหน่วยลงทุน

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน
หรือค่าธรรมเนียมการหักเงินเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนดาเนินการให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ

ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

(2) ชนิดจ่ำยเงินปั นผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (ASP-LTF-A) เริ่มเปิ ดเสนอขาย 1 กรกฎาคม 2563
เรียกเก็บจริง
1 ก.ค. ปี 63
รำยกำรทีเ่ รียกเก็บ
อัตรำตำมโครงกำร
ถึง
30 พ.ย. ปี 63
ไม่เกินร้อยละ 1.50
1.25
 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.50
ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
 ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 4

ไม่เกินร้อยละ 1.50

ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ

 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 4

ไม่เกินร้อยละ 1.50

ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ

ตามนายทะเบียนเรียกเก็บ

รายการละ 50 บาท

 ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สูญหาย

ฉบับละ 50 บาท

ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ

 ค่าธรรมเนียมการทารายการซือ้ ขายหน่วยลงทุน

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน
หรือค่าธรรมเนียมการหักเงินเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนดาเนินการให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ

ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ

ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
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หมำยเหตุ
เมื่อคานวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด
2
ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายภาษี ตราสารหนี ้
3
บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว กรณีเป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
4
สาหรับชนิดจ่ายเงินปั นผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-A) บริษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้ทารายการสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนเข้า/ออก หาก
บริษัทจัดการเปิ ดให้บริการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิ ดให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
1

ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและ/หรือจากผูส้ ่ งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและภาษี อ่ืนใด
ในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) แล้ว
บริษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมการจัด การ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันที่มีการคานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มลู ค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ล ผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คานวณ นัน้ เป็ นฐานในการคานวณค่าธรรมเนียม
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะ
ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่ม ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึน้ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ดังกล่าวโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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หมำยเหตุ : บริษัทจัดการได้คานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วธิ ีการคานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)
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คำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
AAA
AA
A
BBB
T1+
F1+

เป็ นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู สุด ความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก
มีความเสี่ยงต่ามาก มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงในระดับต่า มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชาระหนีล้ ดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สงู กว่า
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึง่ ผูอ้ อกที่ได้รบั อันดับเครดิตใน
ระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ่สี งู ยิ่งขึน้
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึง่ ผูอ้ อกที่ได้รบั อันดับเครดิตใน
ระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ่สี งู ยิ่งขึน้
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ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุน
รอบปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563

ASP-LTF-T: NAV ณ 30 พฤศจิกายน 2563 = 14.3136 บาท
ตั้งแต่ต้นปี

3 เดือน
(ตำมเวลำ)

6 เดือน
(ตำมเวลำ)

1 ปี 1
(ต่อปี )

3 ปี 1
(ต่อปี )

5 ปี 1
(ต่อปี )

10 ปี 1
(ต่อปี )

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน 2

ผลตอบแทนของกองทุนรวม

-4.30%

3.67%

6.30%

-5.62%

-4.74%

2.24%

2.79%

6.15%

ผลตอบแทนดัชนีชีว้ ดั *

-7.97%

7.76%

5.71%

-8.37%

-3.01%

3.97%

6.96%

8.97%

27.76%

15.12%

18.89%

26.83%

17.93%

15.90%

17.19%

19.08%

30.01%

18.61%

17.93%

28.94%

18.68%

16.21%

16.62%

19.43%

0.40

-1.76

0.11

0.28

-0.26

-0.29

-0.79

-0.49

ASP-LTF-T

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

ASP-LTF-A: NAV ณ 30 พฤศจิกายน 2563 = 14.3136 บาท
ตั้งแต่ต้นปี

3 เดือน
(ตำมเวลำ)

6 เดือน
(ตำมเวลำ)

1 ปี 1
(ต่อปี )

3 ปี 1
(ต่อปี )

5 ปี 1
(ต่อปี )

10 ปี 1
(ต่อปี )

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน 2

ผลตอบแทนของกองทุนรวม

-

3.67%

-

-

-

-

-

6.71%

ผลตอบแทนดัชนีชีว้ ดั *

-

7.76%

-

-

-

-

-

5.17%

-

15.12%

-

-

-

-

-

17.94%

-

18.61%

-

-

-

-

-

17.00%

-

-1.76

-

-

-

-

-

0.31

ASP-LTF-A

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
(standard deviation)
ความผันผวนของดัชนีชีว้ ดั
(standard deviation)*
Information Ratio
หมำยเหตุ :

-

วันที่จดทะเบียนกองทุน 23 พฤศจิกายน 2547
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
1
% ต่อปี
2
% ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตัง้ ไม่ถึง 1 ปี จะเป็ นผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริง
การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ขึน้ ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2559
ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดาเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
ผลการดาเนิ นงานในอดี ต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนิ นงานที่เกี่ ย วข้อ งกับผลิตภัณ ฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิ่งยันถึงผลการ
ดาเนินงานในอนาคต
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี
(Maximum Drawdown)
ณ สิน้ รอบ 30 พฤศจิกำยน 2563

-42.61%

อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมลงทุน
(Portfolio Duration)
ณ สิน้ รอบ 30 พฤศจิกำยน 2563

N/A

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิน้ รอบ 30 พฤศจิกำยน 2563

259.48%

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ สิน้ รอบ 30 พฤศจิกำยน 2563

N/A*
* ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th
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คำเตือนเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน
 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
เพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานกาหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ปอ้ งกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิด
ความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่เี ว็บไซต์บริษัท (www.assetfund.co.th)

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

 บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผูป้ ระกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็ นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็ นเรื่อง
ที่ไม่พงึ กระทาโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ท่ผี ปู้ ระกอบธุรกิจหรือพนักงานของผูป้ ระกอบธุรกิจได้รบั ตามเทศกาลที่เป็ น
ประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตั ทิ ่ผี ปู้ ระกอบธุรกิจกาหนดไว้ภายในบริษัท ซึง่ สามารถขอดูแนวทางนีไ้ ด้ท่บี ริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการจะปฎิเสธการโอนหรือจานาหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเสนอขายให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
 ในกรณีท่มี ีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการอาจ
ใช้ดลุ ยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรือหยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้

 กองทุนนีอ้ าจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด ดังนัน้
หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

 กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Energy & Utilities จึงมีความเสี่ยงที่ผลู้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก
 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแล
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองถึงความถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้

หนังสือชีช้ วนฉบับนี้รวบรวมขึน้ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563
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ส่วนรับรองควำมถูกต้องครบถ้วน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนด้วยความระมัดระวัง และรับรองว่าข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้อ งแจ้งในสาระสาคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
โดย
(นายคมสัน ผลานุสนธิ)
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