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สรุ ปข้อมูลกองทุนรวม
ชื่อโครงกำร (ภำษำไทย)

: กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500

ชื่อโครงกำร (ภำษำอังกฤษ)

: Asset Plus S&P 500 Fund

ประเภทของกองทุน

: กองทุนรวมตราสารทุน และเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ฟันด์ (Feeder Fund)

อำยุโครงกำร

: ไม่กาหนด

วันทีไ่ ด้รับอนุมัตจิ ัดตัง้ และจัดกำรกองทุนรวม : วันที่ 18 มิถนุ ายน 2552
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน

: วันที่ 17 กรกฎาคม 2552

• ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม
1. เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็ นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange
Traded Fund) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป ซึ่งบริหารและจัดการโดย State Street Global Advisors ที่จดทะเบียนซือ้ ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน กองทุนดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในหุน้ ที่เป็ นส่วนประกอบของ S&P500 เพื่อให้ได้รบั ผลตอบแทน
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P500
เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในเงินฝากระยะสัน้ หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด (near cash) ในต่างประเทศ ที่สถาบัน
การเงินในประเทศที่กองทุนได้ลงทุนเป็ นผูอ้ อก เพื่ออานวยความสะดวกในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุน
หรือเพื่อชาระค่าใช้จ่าย ทัง้ นี ้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศเป็ นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สินทรัพย์สภาพคล่อง เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ในประเทศ ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เพื่อสารองไว้สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุน รอการลงทุน หรือเพื่อรักษา
สภาพคล่องของกองทุน กองทุนสามารถทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดยจะไม่ลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีมีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง
(Structured note)
2. เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจจะได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนบริษัท
จัดการอาจพิจารณาจัดให้มีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือความเสี่ยงจากการลงทุนใน
ต่างประเทศ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์แต่ละขณะ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3. กรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน SPDR Trust (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะนาเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มี
นโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน โดยกองทุนจะดารงอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ย
ในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
4. บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีท่สี ถานการณ์การลงทุนใน
ต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรือการเมือง หรือในกรณี ท่ีไม่สามารถสรรหากองทุนรวม
ต่างประเทศที่เหมาะสมได้
5. ในกรณีท่ีสถานการณ์การลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนใน SPDR Trust (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสม
เช่น ภาวะที่ตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ หรือ กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบซึ่งมี
ผลกระทบต่อการลงทุน ทาให้อาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ระบุไว้ขา้ งต้นได้
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในกรณีท่ีมีการดาเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นาเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับ
ใช้ในช่วงดาเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
6. ทั้งนี ้ ในการคานวณสัดส่วนการลงทุน ของกองทุน รวมตามการจัดแบ่ งประเภทของกองทุน บริษั ท จัดการอาจไม่ นับ ช่วง
ระยะเวลาดังนีร้ วมด้วยก็ได้ ทัง้ นี ้ โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รบั คาสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
โอนย้ายกองทุนจานวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี ้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทาการ
• ดัชนีชวี้ ัด/อ้ำงอิง (Benchmark) ของกองทุน
ดัชนี S&P 500 ในสัดส่วน 100%
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยน
ตัวชีว้ ัด คาอธิ บายเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
และ/หรือ ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ
การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผอู้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป
โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
• กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนแยกตำมชนิดของหน่วยลงทุน
ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ลักษณะทีส่ ำคัญของกองทุนรวม
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนสาหรับผูล้ งทุนทั่วไป โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ
กองทุน SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) (กองทุนหลัก)
ข้อมูลของกองทุนหลัก
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) เพื่อผูล้ งทุนทั่วไป มีการซือ้ ขายที่ตลาด New
York Stock Exchange (NYSE Arca)
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหุน้ ที่เป็ นส่วนประกอบของ S&P500 Index เพื่อมุง่ หวังผลตอบแทนของกองทุน
ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P500 Index
อายุกองทุน
ไม่กาหนด
ผูบ้ ริหารจัดการกองทุน (Trustee)
State Street Bank and Trust Company
Distributor
ALPS Distributors, Inc
ตลาดหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนซือ้ ขาย New York Stock Exchange (NYSE Arca)
ผูค้ านวณดัชนีอา้ งอิง (Index Sponsor) Standard & Poor Annual
Operating Expenses :
ประมาณ 0.1107% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ปั จจุบนั คิดอยู่ท่ี 0.0945% เนื่องจากมีการยกเว้นค่าธรรมเนียม Trustee )
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ข้อจากัดการลงทุน :
กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ท่มี ีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี ้
ที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)
ข้อมูลดัชนี S&P500 Index
- ดัชนี S&P500 ประกอบด้วยหุน้ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก 500 บริษัท ที่มีสว่ นแบ่งการตลาดสูงคิด
เป็ นมูลค่าประมาณ 2 ใน 3 ของมูลค่าตลาดทัง้ หมด และเป็ นดัชนีท่สี ะท้อนตลาดหุน้ ของสหรัฐอเมริกา
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็ นองค์ประกอบในการคานวณดัชนีท่ีเป็ นสัดส่วนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
Information Technology 15.27% Health Care 14.79% Energy 13.34% Financials 13.29% และ Consumer Staples 12.88%
- เป็ นดัชนีท่ีเป็ นที่นิยมแพร่หลาย และถูกนามาใช้เป็ นเกณฑ์มาตรฐานสาหรับการลงทุนของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย
และเป็ นดัชนีท่ใี ช้ในการชีว้ ดั เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา
- สามารถดูขอ้ มูลดัชนีได้ทกุ วันใน Bloomberg, Reuters และผ่าน website: www.standardandpoors.com
ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญของกองทุน SPDR Trust
- กองทุนหลักเน้นลงทุนในตลาดสหรัฐ ทาให้มีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนที่กระจายในหลายๆ ตลาด
- ความเสี่ยงที่มีผลให้เกิดความผันผวนของกองทุน ได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านการเมืองภายในสหรัฐ และภัยก่อการร้าย
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก
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ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

- แหล่งที่มาของข้อมูล : FACTSHEET ของ SPDR S&P500 ETF ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565
- สามารถดูขอ้ มูลปั จจุบนั ได้ท่ี : https://us.spdrs.com/etf/spdr-sp-500-etf-SPY
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
• ผลตอบแทนทีผ่ ู้ลงทุนจะได้รับจำกเงินลงทุน
ผูล้ งทุนมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนในรูปของกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ เมื่อผูล้ งทุนขายคืนหน่วยลงทุน
• จำนวนเงินทุนโครงกำรล่ำสุด
1,000 ล้านบาท กรณีบริษัทจัดการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศเกินร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รบั จัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะขอวงเงินเพิ่มเติมและดาเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้ ทัง้ นี ้ ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ หน่วยงานที่มีอานาจอนุมตั ิประกาศกาหนด โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
• รอบระยะเวลำบัญชี
วันที่ 30 มิถนุ ายน ของทุกปี
• ปั จจัยทีม่ ีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ท่กี องทุน SPDR Trust ลงทุน
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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• กำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไว้
แล้วได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่าราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถกู ต้องนัน้ ต่างจากราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขนึ ้ ไปและคิดเป็ นอัต ราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของ
ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. เลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
นัน้ เว้นแต่กรณีขอ้ (2) บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาจากสานักงานได้
2. ดาเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน
3. แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผลและหลักฐาน
การได้รบั ความเห็นชอบตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตามข้อ
(2) จากผูด้ ูแลผลประโยชน์ให้สานักงานทราบโดยพลัน ทั้งนี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจมอบหมายให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
4. ในกรณีท่มี ีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในระหว่างการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ยงั ค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ ก่อนแล้ว
จึงชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ส่งั ขายคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆ ต่อไป
• กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งทีร่ ับไว้แล้ว
การไม่ขายไม่รบั ซือ้ คืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะหยุดรับคาสั่งซือ้ และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทาการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคาสั่งซือ้ และ/หรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
การให้บริการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคาสั่งซือ้ และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผูล้ งทุน หากการสั่งซือ้ ดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือ
ต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
การหยุดรับคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุน
เป็ นไปตามประกาศ
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• ช่องทำงทีผ่ ู้ถอื หน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากเว็บไซต์ www.assetfund.co.th
• ช่องทำงทีผ่ ู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตที ้ าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 เว็บไซต์ www.assetfund.co.th
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด แต่งตัง้
เครื่องมือบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนมีเครือ่ งมือบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของกองทุนรวม ดังนี้
1. ค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนทีส่ ะท้อนต้นทุนในกำรซือ้ ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies - ADLs)
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
(1) บริษัทจัดการจะกาหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
(2) บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทัง้ นี ้ การกาหนด ADLs Factor จะคานึงถึงปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายจากการซือ้ หรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ ขายทรัพย์สิน ความ
ผันผวนในตลาดซือ้ ขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากภาวะปกติ ต้นทุนและค่าใช่จ่ายในการรักษา
สัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปั จจัย
อื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้
ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
(3) การกาหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการ
จะคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง หรือปั จจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการที่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริง
ที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลา
และเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
(4) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้รว่ มกับเครือ่ งมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนัน้
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะนาค่าซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการที่มีการใช้
เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนายอดซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใดๆ ที่ได้ดาเนินการหรือ
ตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมด
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หรือบางส่วนของวันทาการนัน้ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้และรายการซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นนั้ ไม่ได้
รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผูท้ ่ีทารายการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่ งใดฝั่ งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการ
กาหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณากาหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ี
จะมีขอ้ กาหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทารายการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกาหนดได้
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัด การจะเปิ ดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและ/หรือในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือผ่านทาง
ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
(1) การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
(2) บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซือ้ ขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุน มีคา่ เกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มลู ค่า
ซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
(switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทัง้ นี ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีท่บี ริษัทจัดการกาหนด
(3) บริษัทจัดการกาหนด ADLs Threshold โดยใช้ขอ้ มูล “มูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี่ยนออก” ทัง้ นี ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีท่บี ริษัทจัดการกาหนด
(4) ในกรณีท่มี ีการใช้เครื่องมือ ADLs นี ้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหน่วยที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครือ่ งมือนีไ้ ม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
2. ระยะเวลำทีต่ ้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Notice Period) :
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
กรณีกองทุนปลายทางมีการกาหนดเครื่องมือ Notice Period บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามแนวทางที่กองทุน
ปลายทางกาหนดตามที่ได้รบั ข้อมูลจากกองทุนปลายทาง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะติดตามกองทุนปลายทางเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้
สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ และจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือ
ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period รวมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ซง่ึ จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่สี านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือกองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลง
กองทุนปลายทางที่ไปลงทุนใหม่ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องเพิ่มเติม
ตามที่กองทุนปลายทางกาหนดได้ภายใต้หลักเกณฑ์ท่สี านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
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3. เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) :
กรณี กองทุนปลายทางมีการกาหนดเครื่องมือ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามแนวทางที่
กองทุนปลายทางกาหนดตามที่ได้รบั ข้อมูลจากกองทุนปลายทาง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะติดตามกองทุนปลายทางเท่าที่สามารถทาได้
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถดูราละเอียดการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และจะแจ้ง
ให้ทราบเมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกั ช้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่
บริษัทจัดการกาหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เพื่อให้สอดคล้องตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์ซง่ึ จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่สี านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณี ท่ีกองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือกองทุนไทยมี การ
เปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางที่ไปลงทุนใหม่ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องเพิ่มเติมตามที่กองทุนปลายทางกาหนดได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ท่สี านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
4. กำรไม่ ขำยหรือไม่ รับ ซื้อคื น หน่ วยลงทุ น ตำมค ำสั่ งที่รับ ไว้ห รือจะหยุ ดรั บ คำสั่ งซื้อหรือ คำสั่ งขำยคืน หน่ วยลงทุ น
(suspension of dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 1 วันทาการ
เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จาเป็ นต้องระงับการซือ้ ขายหน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณี ท่ีประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแก่ผูล้ งทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
(1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่า
จะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
2. อยู่ในระหว่างดาเนิ นการเปลี่ยนให้บริษั ทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ น
ผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
สาหรับการดาเนินการในกรณีท่ีผอู้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี ้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
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สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถอื หน่วยลงทุน
• เงือ่ นไขทีผ่ ู้ถอื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ ำจถูกจำกัดสิทธิ ในกรณีทผี่ ู้ถอื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำอัตรำ
ทีป่ ระกำศกำหนด
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่ ทัง้ นี ้ สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th
• วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผูโ้ อนและผูร้ บั โอนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหรือสานักงานนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ในกรณี ท่ีผรู้ บั โอนไม่ได้เป็ นผูใ้ ช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูร้ บั โอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุนและยื่นต่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคาขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครัง้ ณ วันที่ย่นื คาขอโอนหน่วยลงทุน
(ค) หลังจากที่ได้รบั ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้ อนแล้ว ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกากับภาษีพร้อมหลักฐานการรับคาขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐาน
(ง) การโอนหน่วยลงทุน ดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
รับคาขอโอนหน่วยลงทุน
(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดาเนินการเป็ นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
เป็ นหลัก ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี ้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย”
ทัง้ นี ้ สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐหรือ
ผูท้ ่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท
หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนึ ้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้
การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่ เป็ นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่
กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
• กองทุนรวมนีม้ กี ำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือผูล้ งทุนทุกครัง้ ที่มีการขายหรือรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดาเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
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• ช่องทำงและวิธีกำรทีผ่ ู้ถอื หน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียง
ของ บลจ. ในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิ ออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้
เปิ ดเผยไว้ท่สี านักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรือผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืน
• ช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนของผู้ลงทุน
- ติดต่อบริษัทจัดการที่ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด โทรศัพท์ 02-672-1111
- สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศัพท์ 02-263-6000
- ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-470-3200-1 โทรสาร 02-470-1996-7
• นโยบำยกำรระงับข้อพิพำท โดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวของกองทุนรวม
ไม่มี
• กำรระบุภูมิลำเนำในประเทศไทยเพือ่ กำรวำงทรัพย์สำหรับผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรำยทีไ่ ม่มีภูมิลำเนำในประเทศไทย
การระบุภมู ิลาเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณี
ที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ตี อ้ งมีการวางทรัพย์
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรของกองทุนรวม
• ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดกำร
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตที ้ าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 เว็บไซต์ www.assetfund.co.th
• รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท
1. นายนภดล รมยะรูป
2. นายพิทเยนท์ อัศวนิก
3. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
4. ดร. พัชร
สุระจรัส
5. นายคมสัน ผลานุสนธิ
6. นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

• รำยชื่อผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)
1. ดร. พัชร
สุระจรัส
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายคมสัน ผลานุสนธิ
กรรมการ
3. นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์
กรรมการ
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• จำนวนกองทุนรวมทัง้ หมดภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565 มีจานวนกองทุนรวมทัง้ หมด 53 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 51,252,068,679.00 บาท
• รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทุน
1. นายณัฐพล
จันทร์สิวานนท์
2. นายไมตรี
โสตางกูร
3. นายกมลยศ
สุขมุ สุวรรณ
4. นางสาวทิพย์วดี อภิชยั สิริ
5. นายกฤช
โคมิน
6. นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม
• รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิ ำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรทำงำนทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม
รวมทัง้ หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว
หน้ำที่
ชื่อ-สกุล
ประวัตกิ ำรศึกษำ
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ควำมรับผิดชอบ
นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์ - Master in Finance and
- 2019-Present: Executive Director /
บริหารกองทุน
Management, University
Chief Investment Officer
of St Andrews
- 2017-2019: Foreign Investment Fund
- Bachelor in Political
Manager, Asset plus Fund Management
Science, Public
- 2016-2017: Product and Investment
Administration,
Strategy Division, UOB Asset
Chulalongkorn University
Management
- Passed CFA Level I
- 2014-2015 : Fixed Income Analyst
(Investment Grade Bond) Credit Trading
Desk, UBS Investment Bank
นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม - Master in Finance (MIF), - August 2018-Present: Fund manager,
บริหารกองทุน
Thammasat University
Asset Plus Fund Management
- Bachelor of Engineering, - 2017- July 2018: Assistant Fund
Chulalongkorn University
manager, Asset Plus Fund Management
- Passed CFA Level II
- 2016-2017: Product Manager,
Fintech (Thailand) Company Limited
- 2014-2016: Financial Engineer,
Apple Wealth Securities Public Company
Limited
- 2013-2014: Product Development
Officer, Kiatnakin Phatra Securities
• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
1. บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-684-8888
2. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด โทรศัพท์ 1240 กด 8
3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด โทรศัพท์ 02-508-1567
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4. บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234
5. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ 02-680-5000
6. บริษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2231-3777
7. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-3390
8. บริษัท หลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-841-9000
9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-7777
10. บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-638-5000
11. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด โทรศัพท์ 02-026-5100
12. บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั ซ่า จากัด โทรศัพท์ 0-2660-5000
13. บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2660-5429-30
14. บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จากัด โทรศัพท์ 02-672-5920
15. ธนาคารออมสิน โทรศัพท์ 0-2299-8000
16. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด โทรศัพท์ 02-225-0202
17. บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-5800
18. ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์ 02-888-8811
19. บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-8888
20. บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-829-6999
21. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9000
22. บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทยจากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-696-0000
23. บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000
24. บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-648-1111
25. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด โทรศัพท์ 02-695-5000
26. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-6300
27. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด โทรศัพท์ 0-2660-6677
28. บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2660-6621
29. บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน ) โทรศัพท์ 0-2635-1700
30. บริษัท หลักทรัพย์พาย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-205-7000
31. บริษัท หลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูช่นั จากัด โทรศัพท์ 0-2659-8735
32. บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-648-3600
33. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เรนเนสซานซ์ จากัด โทรศัพท์ 02-550-6220
34. บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-088 9999
35. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ 02-026-6222
36. บริษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด โทรศัพท์ 02-022-1499
37. บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ 02-949-1000
38. บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2217-8888
39. บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี ้ จากัด โทรศัพท์ 0-2343-9500
40. บริษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-8000
41. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพบั บลิค จากัด โทรศัพท์ 02-266 6697
42. บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-009-8888
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด แต่งตัง้
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นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด โทรศัพท์ 02-672-1111
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-470-3200
นอกจากหน้าที่ตามสัญญาแต่งตัง้ แล้ว ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผลู้ งทุนด้วย
• รำยชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
นางสาว กมลเมตต์ กฤตยาเกียรณ์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด 316/32 ซอย สุขุมวิท 22 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2663-2219
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชีในภายหลัง โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวต้องเป็ นบุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบ
ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีท่รี บั รองทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
• รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน กำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนสั่งซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรกและครัง้ ถัดไปไม่นอ้ ยกว่า 1,000 บาท โดยนาจานวนเงินที่ได้รบั ชาระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีท่ีไม่เคยมีบญ
ั ชีผถู้ ือหน่วยลงทุน ผูส้ นใจลงทุนต้องเปิ ดบัญชีดงั กล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือ
หน่วยลงทุนและเอกสารที่กาหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็ นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกาหนดในการ
เปิ ดบัญชี ผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
1. กรณีบคุ คลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสาเนา
หนังสือเดินทางซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้อง
2. กรณีนิติบคุ คล
(1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และเงื่อนไขการลงนาม
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
ทัง้ นี ้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนและใบ
คาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทัง้ เงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกาหนดต่อไป
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• กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก (หลัง IPO)
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ทุกวันทาการ ที่เป็ นวันทาการปกติของบริษัทจัดการและ
กองทุนต่างประเทศ ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขาย ซึง่ คานวณตาม
หัวข้อ “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์ และวิธีดาเนินการในกรณีท่มี ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง” โดยผูส้ ่งั ซือ้ สามารถทาการซือ้ หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ
และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ สามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้
ที่เว็บไซต์ https://www.assetfund.co.th
การชาระเงินค่าจองซือ้ อาจชาระด้วยด้วยเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จากัด” ซึ่งเป็ น
บัญชีกระแสรายวัน ซึง่ เปิ ดไว้กบั ธนาคารดังต่อไปนี ้
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บรู ณะ
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอาคารสาทรซิตี ้
7. ธนาคารยูโอบี สาขาสาทร 2
บริษั ท จัด การสงวนสิ ท ธิ ท่ี จ ะเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม เติ ม บัญ ชี ดังกล่ า ว โดยจะประกาศผ่ า นเว็ บ ไซต์ข องบริษั ท จัด การและ/หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ทัง้ นี ้ ดอกเบีย้ รับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รบั จากบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็ นผลประโยชน์
ต่อกองทุน
ทัง้ นี ้ หากผูส้ ่ งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนส่งคาสั่งซือ้ ภายหลังช่วงระยะเวลาที่กาหนด หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รบั คาสั่งซื ้ อ
หน่วยลงทุนภายในช่วงระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือเป็ นการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไปตามราคาขายหน่วยลงทุนที่
คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายถัดไป
สาหรับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริการ การซือ้ หน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า (Saving Plan)
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริการการซือ้ หน่วยลงทุนแบบสม่าเสมอด้วยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนสามรถติดต่อขอใช้บริการได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) โดยกรอกแบบฟอร์ม
“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน และใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนล่วงหน้า” โดยบริษัทจัดการจะทาการส่ง
ข้อมูลการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็ นการชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนตามจานวน และงวดการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝากเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน และใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนล่วงหน้า” และ/หรือ
ทารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนสมัครใช้บริการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตไว้ ทัง้ นี ้ เงื่อนไข หลักเกณฑ์
และวิธีการต่างๆ ตามที่บริษัทจัดการกาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะยกเลิกการซือ้ หน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า ในกรณีท่บี ริษัทจัดการพบว่าเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รบั จากผูส้ ่งั ซือ้
ไม่ถกู ต้องครบถ้วน หรือในกรณีท่ไี ม่สามารถดาเนินการหักบัญชีเงินฝากเป็ นจานวน 2 งวดติดต่อกัน
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การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ โดยคานวณจากจานวนเงินที่ได้รบั ชาระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้ วัน
ทาการขาย โดยจานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบั จัดสรรจะคานวณตามหลักสากลเป็ นตัวเลขทศนิยม 5 ตาแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4
ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีท่จี านวนเงินที่ระบุในใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้ตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ในกรณีท่ีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบั อนุมตั ิจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซือ้ ก่อนได้ก่อน” ตามคาสั่งซือ้ ที่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ในกรณีท่สี ่งั ซือ้ พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่
ให้ผสู้ ่งั ซือ้ ที่ส่ งั ซือ้ พร้อมกันนัน้ ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่ งั ซือ้ แต่ละรายสั่งซือ้ เข้ามา (Pro Rata) ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จดั สรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ ่งั ซือ้ ทราบล่วงหน้า
การคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ในกรณี ท่ีผู้ส่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนและจานวนหน่วยลงทุนที่ผูส้ ่ งั ซือ้ รวมกันเกินจานวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซือ้ ก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซือ้ พร้อม
กัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผสู้ ่งั ซือ้ ที่ส่งั ซือ้ พร้อมกัน
นัน้ ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ แต่ละรายสั่งซือ้ เข้ามา (Pro Rata) ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ที่ไม่ได้รบั การจัดสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผูส้ ่ งั ซือ้ ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผูส้ ่ งั ซือ้ ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ด
บัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน
เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นที่จดั ตัง้ โดยบริษัทจัดการ
เพื่อสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนีก้ บั
บริษัทจัดการไม่ได้
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว
เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผูส้ ่ งั ซือ้ จะไม่สามารถยกเลิกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
สิทธิ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วย
ลงทุน ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้ ตามคาสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซือ้ ในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มวิธีการให้บริการการซือ้ ขายหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้ นี ้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
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• กำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) หรือช่องทาง
อื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ สามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่เี ว็บไซต์ https://www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการจะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ทุกวันทาการ ที่เป็ นวันทาการปกติของบริษัทจัดการและกองทุน ต่างประเทศ ตัง้ แต่เวลา
เปิ ดทาการ ถึงเวลา 15.30 น.
สาหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหลังวันเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะถือว่าเป็ นคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนสาหรับวันทาการซือ้
ขายถัดไปโดยบริษัทจัดการจะทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขาย ซึ่งคานวณ
ตามหัวข้อ “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีท่มี ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง”
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
จากผูถ้ ือหน่วยลงทุน และได้ทารายการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแล้ว
ผูส้ ่ งั ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาสั่งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณี พิเศษหรือเป็ นกรณี ท่ีบริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดาเนินการตามข้อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน"
อนึ่ง ในกรณี ท่ีบัญ ชีของผูถ้ ื อหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญ ชี และบัญ ชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็ นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดบัญชีดงั กล่าว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ทัง้ นี ้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันที ในกรณีท่ีมีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นมูลค่าตัง้ แต่ 10 ล้านบาทขึน้ ไป
การจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รบั
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผสู้ ่งั ขายคืน โดยคานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันที่บริษัทจัดการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ในกรณีท่ีผสู้ ่ งั ขายคืนเป็ นจานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนเงินที่ส่ งั ขายคืน โดยคูณจานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการรับซือ้ คืนนัน้
ในกรณีท่ีผสู้ ่ งั ขายคืนเป็ นจานวนเงิน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนหน่วยลงทุนที่ส่ งั ขายคืนด้วย ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่
คานวณได้ ณ วันทาการรับซือ้ คืนนั้น ทัง้ นี ้ จานวนหน่วยลงทุนที่คานวณได้จะเป็ นตัวเลขทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิง้
การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส้ ่ งั ขายคืนมีจานวนหน่วยลงทุน
ตามทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่วยลงทุนที่ส่งั ขายคืน
ในกรณีท่จี านวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ ่ งั ขายคืนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ซ่งึ เป็ นไปตามเงื่อนไขข้างต้ น เท่าที่บริษัท
จัดการสามารถรับซือ้ คืนได้จากจานวนเงินสดของกองทุน
บริษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
จานวนนัน้
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การชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซือ้ คืน หน่วยลงทุนให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชาระค่าขายคืนตามกาหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาใน
การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกาหนด
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่
เสร็จสิน้ การคานวณดังกล่าว
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน หรือใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
• กำรสับกำรเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการกาหนดให้
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไข “วันเวลาการรับคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง”
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของอีกกองทุนหนึ่ง
(กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึง่ ได้หกั ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีท่ีกองทุนต้น
ทางใดมีการคิดค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคานวณหน่วยลงทุนที่จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”
โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) หรือช่องทาง
อื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) เช่น Asset Plus Online (https://tradeassetfund.com), แอปพลิเคชัน ASP FUND โดย
สามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน App Store (iOS) และ Play Store (Android) ทัง้ นี ้ สามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th
หรือสอบถามข้อมูลได้ท่ฝี ่ าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111
ราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีท่เี ป็ นกองทุนต้นทาง
ให้ใช้ราคารับซือ้ คืนที่คานวณได้เมื่อสิน้ วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
(2) ในกรณีท่ีเป็ นกองทุนปลายทาง
ให้ใช้ราคาขายที่คานวณได้เมื่อสิน้ วันทาการที่ได้รบั เงินจากกองทุนต้นทาง เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจ
เปลี่ยนแปลงการกาหนดราคาขายหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคานวณ โดยจะใช้ราคาขาย ณ สิน้ วันทาการซึ่งไม่เกินวันทาการที่
ได้รบั เงินจากกองทุนต้นทางโดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิ ด
ประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือบนเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1. ในกรณี ท่ีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยน
2. ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางระบุจานวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์ท่ีจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
3. ในกรณีท่ีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั การยกเว้นข้อจากัดจานวนเงินขัน้ ต่าในการซือ้ หน่วยลงทุน
ตามที่ระบุในหัวข้อการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
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4. บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการตรวจสอบรายการทั้งหมดกับทะเบียนผูถ้ ื อหน่วยลงทุน และหาก
ถูกต้องก็จะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทางเท่ากับจานวนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในหัวข้อ “ราคาขายและราคารับซือ้ คืนกรณี
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”
5. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการ นับจาก
วันที่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
6. บริษัทจัดการอาจไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดาเนินการไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อการ
ไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
7. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ย่ืนคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนคาสั่งดังกล่าวได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั ิจาก
บริษัทจัดการก่อนเท่านัน้
8. สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการซือ้ หน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง จะเกิดขึน้ หลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนลงในระบบ
ของนายทะเบียนแล้วเท่านัน้
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ปั จจัยควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพือ่ ลดควำมเสี่ยง

• ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมือง และเศรษฐกิจ (Country and Political Risk)
เนื่องจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่จดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ซึ่งมีนโยบายการลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทหุน้ ทุน จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงนี ้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
อย่างใกล้ชิดและนามาพิจารณาอย่างสม่าเสมอ

• ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
เนื่องจากกองทุนนาเงินลงทุนซึ่งเป็ นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงที่
เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ของทัง้ 2 สกุลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทแข็งขึน้ จากวันที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อ
เทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที่เข้าลงทุนนัน้ (เช่นจาก 36.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็ น 35.50 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) จะทา
ให้มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคานวณเป็ นสกุลเงินบาทน้อยลง ในทางตรงกันข้ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก
36.00 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็ น 36.50 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) จะทาให้มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคานวณเป็ นสกุล
เงินบาทมากขึน้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงด้านนี ้ โดยพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ น อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ระหว่า งค่าเงิน สกุลพืน้ ฐานที่ลงทุน กับ ค่าเงิน บาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามสภาวการณ์หรือตามที่ผูจ้ ัดการกองทุนเห็นสมควร เช่ น
ในกรณีบริษัทจัดการคาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็ง
ค่าขึน้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจลงทุนใน
สัดส่วนน้อย

• ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk)
เนื่องจากสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พืน้ ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนลงทุนในสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าย่อมทาให้สินทรัพย์สทุ ธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนื ้ ฐาน (Underlying Asset)
กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง
ซึง่ ราคา ณ วันใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้ นี ้ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนัน้
อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกรณี ท่ีผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุน อาจเสียโอกาสในการได้รบั
ผลตอบแทนที่มากขึน้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ผูจ้ ดั การกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าเป็ นไปในทิศทางที่ถกู ต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนที่มากขึน้ โดยจะลงทุนใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ท่ตี อ้ งการป้องกันความเสี่ยง

• ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร (Credit Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผอู้ อกตราสารหนีไ้ ม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้ตามที่กาหนด
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศจะทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ลงทุน
อย่างสม่าเสมอเพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รบั ชาระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ ได้ตามกาหนด
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• ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของ ตราสารปรับตัวขึน้ ลง โดยได้รบั ผลกระทบจาก
ปั จจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : เนื่องจากกองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
SPDR Trust เป็ นสัดส่วนใหญ่ของกองทุน ซึ่งผูจ้ ดั การกองทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะทาการติดตามสภาพตลาด และ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านนีอ้ ย่างสม่าเสมอเพื่อลดความเสี่ยงด้านนี ้

• ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซือ้ หรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซือ้ หรือขาย
ตราสารมีจากัด
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : เนื่องจากกองทุน SPDR Trust สามารถซือ้ ขายได้ทกุ วันทาการ จึงมีความเสี่ยงด้านนีน้ อ้ ย

• ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน
รวมถึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะดาเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี ้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการ
เมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงนาข้อมูล Scoring ที่ได้จากแบบจาลองของทาง Bloomberg สาหรับแต่ละประเทศคู่คา้
ที่บริษัทจัดการมีสดั ส่วนการลงทุนมาพิจารณาอย่างสม่าเสมอ
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ตำรำงสรุ ปอัตรำส่วน
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 หน่วย CIS ต่างประเทศ
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะ
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาลเป็ นประกัน
4

5

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
4.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.5 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี ้
5.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1.1 เป็ นตราสารหนี ้ ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา
สารนัน้ ในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)
5.1.2 มี credit rating 1 อยู่ในระดับ investment grade
5.1.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
5.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
5.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
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อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale)
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นา้ หนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

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

6

ประเภททรัพย์สิน
5.1.3.3 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
5.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม
ข้อ 5.1.3.3.1 – 5.4.3.3.2
5.1.4 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน
ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
5.2 ธุรกรรม OTC derivatives ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating 2 อยู่ในระดับ
investment grade
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 5 (SIP)

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกิน 5%

1

กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้
กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศที่คสู่ ญ
ั ญาในฐานะผูม้ ภี าระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือคูส่ ญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
2

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุม่ กิจการ (Group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุม่ กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ 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 ที่นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย หรือคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ
securities lending หรือ derivatives)
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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
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ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่วน (% ของ NAV)
2 ทรัพย์สินดังนี ้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MFสามารถขายคืน
ผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 3 ของส่วนนี ้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 5.1.3 และ 5.1.4 ของข้อ 5 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
(ข้อนีไ้ ม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E
หรือP/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มอี ายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับ
อายุกองทุน)
3 total SIP ซึง่ ได้แก่
รวมกันไม่เกิน 15%
3.1 ทรัพย์สนิ ตามข้อ 6 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สิน
หรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
3.2 ตราสารหนีห้ รือตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ที่มอี นั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและ/หรือ
ผูอ้ อกตราสารที่ต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)
4 derivatives ดังนี ้
การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มอี ยู่
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารหนีข้ องผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทยหรือตรา
สารหนีภ้ าครัฐต่างประเทศ)
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อัตรำส่วน (% ของ NAV)
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ นิ ทางการเงิน (financial liability)1 ของผูอ้ อกตราสาร
รายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารมีหนีส้ ินทางการเงินที่ออกใหม่กอ่ นครบรอบระยะเวลา
บัญชีถดั ไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูล
หนีส้ ินทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทั่วไป และในกรณีท่ผี ู้
ออกตราสารไม่มีหนีส้ ินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีลา่ สุด2 ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อนีข้ องผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นราย
โครงการ
1.2 ในกรณีท่กี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ ดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี credit
rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุน
เพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ผี อู้ อกตราสารได้มีการ
ยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ น
รายโครงการ
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ข้อ

2

ประเภททรัพย์สิน

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
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
ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนีโ้ ดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

หมายเหตุ :
1
หนีส้ ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ผี อู้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั้
โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เป็ 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 นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถอื หน่วยลงทุน
ของรอบปี บัญชีตงั้ แต่เดือน กรกฎำคม ถึง มิถุนำยน ย้อนหลัง 3 ปี
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (ร้อยละต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)

รำยกำรทีเ่ รียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำก
กองทุนรวมทัง้ หมด
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้ หมดที่
ประมำณกำรได้
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ
2. ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1

อัตรำตำมโครงกำร

ไม่เกินร้อยละ 5.3500 ต่อปี
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ

ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมด
ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมด
ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมด
ไม่เกินร้อยละ 3.6701 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมด

▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ
และส่งเสริมการขาย ภายหลังการเสนอขาย
0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
หน่วยลงทุนครัง้ แรก
ตามที่จ่ายจริง
▪ ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์
ตามที่จ่ายจริง
▪ ค่าสอบบัญชี
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีป่ ระมำณกำรไม่ได้
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
2
รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจริงทัง้ หมด
▪ ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ตามที่จ่ายจริง
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เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง
1 ก.ค. ปี 62
1 ก.ค. ปี 63
1 ก.ค. ปี 64
ถึง
ถึง
ถึง
30 มิ.ย. ปี 63 30 มิ.ย. ปี 64 30 มิ.ย. ปี 65
(ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ)

1.07

1.06

1.07

0.05

0.05

0.05

0.26

0.26

0.25

-

-

0.02
0.03

0.03
0.04

0.02
0.02

0.01
1.44
0.03

0.02
1.46
0.01

0.02
1.43
0.01
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ส่ังซือ้ หรือผู้ถอื หน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน)
รำยกำรทีเ่ รียกเก็บ
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 3
• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 3
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสาร

แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สญ
ู หาย
• ค่าธรรมเนียมการทารายการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน
หรือค่าธรรมเนียมการหักเงินเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนดาเนินการให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ

อัตรำตำมโครงกำร
ไม่เกินร้อยละ 1.6050
ไม่มี
ไม่เกินร้อยละ 1.6050
ไม่มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ฉบับละ 50 บาท

เรียกเก็บจริง
1 ก.ค. ปี 62
ถึง
30 มิ.ย. ปี 63
0.25
0.25

เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
1 ก.ค. ปี 63
1 ก.ค. ปี 64
ถึง
ถึง
30 มิ.ย. ปี 64
30 มิ.ย. ปี 65
0.25
0.25
ไม่มี
0.25
0.25
ไม่มี
50 00.บาทต่อรายการ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด
อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด
ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

หมำยเหตุ
1
เมื่อคานวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทัง้ หมด
2
ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี ้
3
ยกเว้นไม่เรียกเก็บกรณีท่ีมีการซือ้ หน่วยลงทุนมากกว่า 50 ล้านบาท ทัง้ นี ้ ขอสงวนสิทธิอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละราย
ในอัตราที่ไม่เท่ากัน
ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดใน
ทานองเดียวกัน (ถ้ามี) แล้ว
บริษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันที่มีการคาน วณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มลู ค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยช น์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คานวณ นัน้ เป็ นฐานในการคานวณค่าธรรมเนียม
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะ
ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่ม ค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ 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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หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)
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คำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
AAA
AA
A
BBB
T1+
F1+

เป็ นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู สุด
ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก
มีความเสี่ยงต่ามาก มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงในระดับต่า มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึน้ จากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชาระหนีล้ 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 มิถุนำยน 2565
(NAV ณ 30 มิถุนำยน 2565 = 41.0299 บำท)
ASP-S&P500
ผลตอบแทนของกองทุนรวม
ผลตอบแทนดัชนีชีว้ ดั *
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
(standard deviation)
ความผันผวนของดัชนีชีว้ ดั
(standard deviation) *
Information Ratio

3 เดือน
(ตำมเวลำ)
-20.52% -16.20%
-16.18% -11.19%

ตัง้ แต่ต้นปี

6 เดือน
(ตำมเวลำ)
-20.52%
-16.18%

1 ปี 1
(ต่อปี )
-11.50%
-2.85%

3 ปี 1
(ต่อปี )
8.55%
14.00%

5 ปี 1
(ต่อปี )
8.52%
10.20%

10 ปี 1 ตัง้ แต่จัดตัง้
(ต่อปี ) กองทุน 2
10.88% 11.51%
11.94% 11.66%

24.23%

27.53%

24.23%

19.37%

23.82%

20.39%

16.85%

17.27%

24.92%

27.77%

24.92%

19.87%

24.22%

20.59%

17.11%

17.63%

-1.10

-2.20

-1.10

-1.36

-1.02

-0.31

-0.21

-0.03

หมำยเหตุ :
- วันที่จดทะเบียนกองทุน 17 กรกฎาคม 2552
- * ดัชนี S&P 500 ในสัดส่วน 100%
- 1 % ต่อปี
- 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีท่กี องทุนจัดตัง้ ไม่ถึง 1 ปี จะเป็ นผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริง
- การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ขึน้ ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนาเสนอผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวม
- ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดาเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดาเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิง่ ยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี
(Maximum Drawdown)
ณ สิน้ รอบ 30 มิถุนำยน 2565
-33.79%

อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินทีก่ องทุนรวมลงทุน
(Portfolio Duration)
ณ สิน้ รอบ 30 มิถุนำยน 2565
N/A

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิน้ รอบ 30 มิถุนำยน 2565
N/A

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ สิน้ รอบ 30 มิถุนำยน 2565
N/A*
* ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ท่เี ว็บไซต์ www.assetfund.co.th
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คำเตือนเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานกาหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี เว็บไซต์บริษัท
(www.assetfund.co.th)

• กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด ดังนัน้ หากผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูล
การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ท่เี ว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

• ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ท่ีสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือโดยผ่ านเครือ ข่ายอิ น เตอร์เน็ ตของส านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ ที่ เว็บ ไซต์ข องบริษั ท
www.assetfund.co.th

• บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผูป้ ระกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็ นข้อห้ามตามกฎหมาย
และเป็ นเรื่องที่ไม่พึงกระทาโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ท่ีผปู้ ระกอบธุรกิจหรือพนักงานของผูป้ ระกอบธุรกิจได้รบั
ตามเทศกาลที่เป็ นประเพณี นิยมตามแนวทางปฏิบตั ิท่ีผปู้ ระกอบธุรกิจกาหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอดูแนวทางนีไ้ ด้ท่ี
บริษัทจัดการ

• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและ
ดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองถึงความถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้

หนังสือชีช้ วนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2565

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500

34

