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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

 
ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย) :  กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอสแอนดพ์ี 500 

ช่ือโครงกำร (ภำษำอังกฤษ) : Asset Plus S&P 500 Fund 

ประเภทของกองทุน : กองทนุรวมตราสารทนุ และเป็นกองทนุรวมฟีดเดอรฟั์นด ์(Feeder Fund) 

อำยุโครงกำร : ไม่ก าหนด 

วันทีไ่ด้รับอนุมัตจิัดตัง้และจัดกำรกองทุนรวม : วนัที่ 18 มิถนุายน 2552 

วันทีจ่ดทะเบยีนกองทุน : วนัที่ 17 กรกฎาคม 2552 
 

• ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม 
1. เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) (กองทุนหลกั) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange 
Traded Fund) ประเภทกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป ซึ่งบริหารและจดัการโดย State Street Global Advisors ที่จดทะเบียนซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรพัยน์ิวยอรก์ (New York Stock Exchange, NYSE Arca) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน กองทุนดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในหุน้ที่เป็นส่วนประกอบของ S&P500 เพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทน
ใกลเ้คียงกบัผลตอบแทนของดชันี S&P500  
เงินลงทนุส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทนุในเงินฝากระยะสัน้ หรอืตราสารท่ีเทียบเท่าเงินสด (near cash) ในตา่งประเทศ ที่สถาบนั
การเงินในประเทศที่กองทนุไดล้งทนุเป็นผูอ้อก เพื่ออ านวยความสะดวกในการลงทนุในต่างประเทศของกองทนุ เช่น เพื่อรอการลงทนุ 
หรือเพื่อช าระค่าใชจ้่าย ทัง้นี ้กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศเป็นหลกัโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่า
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
กองทนุอาจจะลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งสินทรพัยส์ภาพคล่อง เงินฝาก ตลอดจนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่น ในประเทศ ตามที่ส  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เพื่อส ารองไวส้  าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของกองทนุ รอการลงทนุ หรอืเพื่อรกัษา
สภาพคล่องของกองทนุ กองทนุสามารถท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยจะไม่ลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง 
(Structured note) 
2. เน่ืองจากกองทนุมีนโยบายเนน้ลงทนุในต่างประเทศ จึงอาจจะไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนบริษัท
จดัการอาจพิจารณาจัดใหม้ีการประกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือความเสี่ยงจากการลงทุนใน
ต่างประเทศ ใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณแ์ตล่ะขณะ ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
3. กรณีที่บรษัิทจดัการเห็นวา่การลงทนุในกองทนุ SPDR Trust (กองทนุหลกั) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การลงทนุอย่างมีนยัส าคญั บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะน าเงินลงทนุไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศอื่นที่มี
นโยบายการลงทนุใกลเ้คียงกนั โดยกองทนุจะด ารงอตัราส่วนการลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ย
ในรอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
4. บรษัิทจดัการสงวนสิทธิที่จะเลกิกองทนุ โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ในกรณีที่สถานการณก์ารลงทนุใน
ต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรือการเมือง หรือในกรณีที่ไม่สามารถสรรหากองทุนรวม
ต่างประเทศที่เหมาะสมได ้
5. ในกรณีที่สถานการณก์ารลงทนุในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และ/หรือการลงทนุใน SPDR Trust (กองทนุหลกั) ไม่เหมาะสม 
เช่น ภาวะที่ตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน หรือเกิดเหตกุารณไ์ม่ปกติต่างๆ หรือ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบซึ่งมี
ผลกระทบตอ่การลงทนุ ท าใหอ้าจมีบางขณะที่กองทนุไม่สามารถลงทนุใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุที่ระบไุวข้า้งตน้ได ้ 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ีมีการด าเนินการเปลี่ยน/โอนยา้ย กองทนุจะยกเวน้ไม่น าเรื่องการลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งทรพัยส์ิน
ในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ มาบงัคบั
ใชใ้นช่วงด าเนินการคดัเลือกและเตรียมการลงทนุ  
6. ทั้งนี ้ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลาดงันีร้วมดว้ยก็ได ้ทัง้นี ้โดยตอ้งค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั 
1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัที่จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 
2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 
3. ช่วงระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยส์ินของกองทนุเน่ืองจากไดร้บัค าสั่งขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือมีการ
โอนยา้ยกองทนุจ านวนมากหรอืเพื่อรอการลงทนุ ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกินกวา่ 10 วนัท าการ 

 

• ดัชนีชีว้ัด/อ้ำงองิ (Benchmark) ของกองทนุ 
ดชันี S&P 500 ในสดัส่วน 100%  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามที่บรษัิทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใตก้รอบ
นโยบายการลงทุนที่ก  าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยน
ตัวชีว้ัด ค าอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 
ภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ
และ/หรอื ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และ/หรือ
การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีที่ผูอ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท าหรือเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป
โดยบริษัทบรษัิทจดัการจะแจง้เปลี่ยนแปลงดงักล่าวผูถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ
ภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได ้
 

• กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชนข์องผู้ถอืหน่วยลงทุนแยกตำมชนิดของหน่วยลงทนุ 
ไม่มีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ 
 

• ลักษณะทีส่ ำคญัของกองทุนรวม 
กองทนุนีเ้ป็นกองทนุส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป โดยลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว (Feeder Fund) คือ 
กองทนุ SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) (กองทนุหลกั) 
ขอ้มลูของกองทนุหลกั 
ประเภทกองทนุ กองทนุรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) เพื่อผูล้งทนุทั่วไป มกีารซือ้ขายที่ตลาด New 

York Stock Exchange (NYSE Arca) 
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุ เนน้ลงทนุในหุน้ที่เป็นสว่นประกอบของ S&P500 Index เพื่อมุง่หวงัผลตอบแทนของกองทนุ

ก่อนหกัคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที่ใกลเ้คียงกบัผลตอบแทนของดชันี S&P500 Index 

อายกุองทนุ ไม่ก าหนด 
ผูบ้รหิารจดัการกองทนุ (Trustee) State Street Bank and Trust Company 

Distributor ALPS Distributors, Inc 

ตลาดหลกัทรพัยท์ี่จดทะเบียนซือ้ขาย New York Stock Exchange (NYSE Arca) 
ผูค้  านวณดชันีอา้งอิง (Index Sponsor) Standard & Poor Annual  
Operating Expenses : ประมาณ 0.1107% ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  

(ปัจจบุนัคิดอยู่ที่ 0.0945% เน่ืองจากมีการยกเวน้คา่ธรรมเนียม Trustee ) 
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ขอ้จ ากดัการลงทนุ :  
กองทนุจะไม่ลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้(Non-Investment Grade) และตราสารหนี้
ที่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) 

ขอ้มลูดชันี S&P500 Index 
-  ดชันี S&P500 ประกอบดว้ยหุน้ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยน์ิวยอรก์ 500 บรษัิท ที่มีสว่นแบง่การตลาดสงูคิด
เป็นมลูค่าประมาณ 2 ใน 3 ของมลูค่าตลาดทัง้หมด และเป็นดชันีที่สะทอ้นตลาดหุน้ของสหรฐัอเมริกา 

-  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นองคป์ระกอบในการค านวณดัชนีที่เป็นสดัส่วนสงูสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
Information Technology 15.27% Health Care 14.79% Energy 13.34% Financials 13.29% และ Consumer Staples 12.88% 

-  เป็นดชันีที่เป็นที่นิยมแพรห่ลาย และถกูน ามาใชเ้ป็นเกณฑม์าตรฐานส าหรบัการลงทนุของนกัลงทนุสถาบนัและนักลงทนุรายย่อย 
และเป็นดชันีที่ใชใ้นการชีว้ดัเศรษฐกิจของประเทศสหรฐัอเมริกา 

-  สามารถดขูอ้มลูดชันีไดท้กุวนัใน Bloomberg, Reuters และผ่าน website: www.standardandpoors.com 

ปัจจยัความเสี่ยงที่ส  าคญัของกองทนุ SPDR Trust  
-  กองทนุหลกัเนน้ลงทนุในตลาดสหรฐั ท าใหม้ีความเสี่ยงมากกวา่การลงทนุที่กระจายในหลายๆ ตลาด 
-  ความเสี่ยงที่มีผลใหเ้กิดความผนัผวนของกองทนุ ไดแ้ก่ ความเสี่ยงทางดา้นการเมืองภายในสหรฐั และภยัก่อการรา้ย 

 
สดัส่วนการลงทนุของกองทนุหลกั 
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ผลการด าเนินงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 
- แหลง่ที่มาของขอ้มลู : FACTSHEET ของ SPDR S&P500 ETF ณ วนัที่ 30 มถินุายน 2565 
- สามารถดขูอ้มลูปัจจบุนัไดท้ี่ : https://us.spdrs.com/etf/spdr-sp-500-etf-SPY 

- ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 

• ผลตอบแทนทีผู้่ลงทุนจะได้รับจำกเงนิลงทุน 
ผูล้งทนุมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนในรูปของก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้เมื่อผูล้งทนุขายคืนหนว่ยลงทนุ 

 

• จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรล่ำสุด 
1,000 ลา้นบาท กรณีบรษัิทจดัการน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศเกินรอ้ยละ 75 ของวงเงินที่ไดร้บัจดัสรรใหล้งทนุในตา่งประเทศ 
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะขอวงเงินเพิ่มเติมและด าเนินการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนโครงการได ้ทัง้นี ้ภายใตห้ลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ หน่วยงานที่มีอ  านาจอนมุตัิประกาศก าหนด โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
 

• รอบระยะเวลำบัญชี 
วนัที่ 30 มิถนุายน ของทกุปี 

 

• ปัจจัยทีมี่ผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 
- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยท์ี่กองทนุ SPDR Trust ลงทนุ 
- อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ  
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• กำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 
บรษัิทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไว้
แลว้ไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บรษัิทจดัการโดยความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ามีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล  
(2) ผูถื้อหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษัิทจดัการกองทนุรวมพบวา่ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ดงักล่าวไม่ถกูตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของ
ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามขอ้ (1) หรอื (2) บรษัิทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
1. เลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ
นัน้ เวน้แตก่รณีขอ้ (2) บรษัิทจดัการอาจขอผ่อนผนัระยะเวลาจากส านกังานได ้
2. ด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทนุทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุโดยพลนั 
3. แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐาน
การไดร้บัความเห็นชอบตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตามขอ้ 
(2) จากผูดู้แลผลประโยชนใ์หส้  านักงานทราบโดยพลัน ทั้งนี ้บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์
ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได ้
4. ในกรณีที่มีผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งขายคืนหน่วยลงทนุในระหวา่งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจดัการ
กองทนุรวมรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ยงัคา้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนแลว้
จงึช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่สั่งขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ ๆ ตอ่ไป 

 

• กำรไม่ขำยหรอืไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังทีรั่บไว้แล้ว 
การไม่ขายไม่รบัซือ้คืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามสั่ง บรษัิทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป 
กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั และ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ 
ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุ
ประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 

บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรบัค าสั่งซือ้และ/หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชั่วคราวหรอืถาวรก็ได ้ตามที่บรษัิทจดัการ
เห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 3 วนัท าการ ก่อนการใชส้ิทธิหยดุรบัค าสั่งซือ้และ/หรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) และจะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัที่มีการเปลี่ยนแปลง
การใหบ้รกิาร  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ของผูล้งทนุ หากการสั่งซือ้ดงักล่าวขดักบัหลกัเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทนุ หรือ ท าใหเ้กิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือ
ต่อช่ือเสียงของบรษัิทจดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

การหยดุรบัค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
เป็นไปตามประกาศ 
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• ช่องทำงทีผู้่ถอืหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกบั NAV มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทนุของท่านจากเว็บไซต ์www.assetfund.co.th  

 

• ช่องทำงทีผู้่ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับกองทนุรวมนี ้
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์เลขที่ 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 เวบ็ไซต ์www.assetfund.co.th   
หรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ 

 

เครื่องมือบรหิำรควำมเส่ียงสภำพคล่องของกองทุนรวม 

 
กองทุนมีเครือ่งมือบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของกองทนุรวม ดังนี ้

1. ค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นต้นทุนในกำรซือ้ขำยทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies - ADLs)  
อตัราสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 
(1) บรษัิทจดัการจะก าหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
(2) บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด 

โดยจะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรอืแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทนุ และ/หรือหน่วยงานที่มีอ  านาจอื่น ทัง้นี ้การก าหนด ADLs Factor จะค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทนุและ
ค่าใชจ้่ายจากการซือ้หรือขายทรพัยส์ินของกองทนุรวม (transaction costs) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรพัยส์ิน ความ
ผันผวนในตลาดซือ้ขายทรพัยส์ิน สภาพคล่องของตลาดทรพัยส์ินที่ลดลงจากภาวะปกติ ตน้ทุนและค่าใช่จ่ายในการรกัษา
สดัส่วนการลงทนุ ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคลอ่งรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้มี) หรอืปัจจยั
อื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใต้
ขอ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ  

(3) การก าหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิทจดัการก าหนด โดยบรษัิทจดัการ
จะค านงึถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัสภาพคลอ่งของกองทนุ ไดแ้ก่ พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของทรพัยส์ินที่ลงทนุ 
สภาพคล่องของทรพัยส์ินที่กองทนุถือครอง หรือปัจจยัอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการที่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของทรพัยส์ินที่กองทนุลงทนุ โดยบรษัิทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริง
ที่มีอยู่ และ/หรอืสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลา
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ 

(4) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษัิทจดัการจะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แต่สามารถใชร้ว่มกบัเครือ่งมอืในการบรหิารความเสี่ยง
สภาพคลอ่งอื่นได ้

ขอ้สงวนสิทธิ 
(1) บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรอืตดัสินใจเรื่องตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง

กบัการใชเ้ครื่องมอื ADLs ในวนัท าการนัน้  
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช  าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการที่มีการใช้

เครื่องมือ ADLs และบรษัิทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วไปใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
การใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใดๆ ที่ไดด้  าเนินการหรือ
ตดัสินใจไปแลว้ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมด
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หรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทนุที่ช  าระดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ได้
รบัการจดัสรรหน่วยลงทนุ  

(3) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผูท้ี่ท  ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทจดัการ
ก าหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดอตัราการเรยีกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธิที่
จะมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ท  ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ หรือขายคืนหน่วย
ลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บรษัิทจดัการจะก าหนดได ้

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกินอตัราสงูสดุที่ระบุไวใ้นโครงการ 
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบริษัทจัดการและ/หรือในหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมและ/หรือผ่านทาง
ช่องทางอื่นที่บรษัิทจดัการก าหนด  

การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ 
(1) การเรียกเกบ็ ADLs ที่แตกต่างกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้
(2) บรษัิทจดัการ อาจพิจารณาเรยีกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัสว่นของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุ

สทุธิของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีคา่เกินกว่า ADLs Threshold ที่บรษัิทจดัการก าหนด โดยที่มลูค่า
ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ 
(switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out)  
ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บรษัิทจดัการก าหนด 

(3) บรษัิทจดัการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลู “มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขา้ นอ้ยกวา่มลูค่าการขายคืนหน่วย
ลงทนุและสบัเปลี่ยนออก” ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บรษัิทจดัการก าหนด 

(4) ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรยีกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทนุ อย่างไรก็ตามการใชเ้ครื่องมือนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้กบัผูถื้อหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุตอ่ไป เครือ่งมือนีไ้ม่ไดม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้ง
ผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ย่างใด 
 

2. ระยะเวลำทีต้่องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรขำยคนืหน่วยลงทุน (Notice Period) : 
เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช ้Notice Period บรษัิทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง 

กรณีกองทนุปลายทางมีการก าหนดเครื่องมือ Notice Period บริษัทจดัการจะพิจารณาใชเ้ครื่องมือดงักล่าวตามแนวทางที่กองทนุ
ปลายทางก าหนดตามที่ไดร้บัขอ้มลูจากกองทนุปลายทาง ทัง้นี ้บรษัิทจดัการจะติดตามกองทนุปลายทางเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อให้
สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ และจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการหรือ
ในหนงัสือชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บรษัิทจดัการก าหนด 

บรษัิทจดัการอาจพิจารณาใช ้Notice Period รวมกบัเครื่องมือบรหิารความเสี่ยงสภาพคลอ่งอื่นไดเ้พื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสม
ของสถานการณซ์ึง่จะอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที่กองทนุปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง หรือกองทนุไทยมีการเปลี่ยนแปลง
กองทนุปลายทางที่ไปลงทนุใหม่ บริษัทจดัการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องเพิ่มเติม
ตามที่กองทนุปลายทางก าหนดไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
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3. เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) : 
กรณีกองทุนปลายทางมีการก าหนดเครื่องมือ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามแนวทางที่
กองทนุปลายทางก าหนดตามที่ไดร้บัขอ้มลูจากกองทนุปลายทาง ทัง้นี ้บรษัิทจดัการจะติดตามกองทนุปลายทางเท่าที่สามารถท าได้
เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ  
ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถดูราละเอียดการใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate ในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม และจะแจง้
ใหท้ราบเมื่อกองทนุปลายทางมีการใช ้Redemption Gate โดยไม่ชกัชา้ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการหรอืผ่านทางช่องทางอื่นที่
บรษัิทจดัการก าหนด 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate  รว่มกบัเครื่องมือบรหิารความเสี่ยงสภาพคลอ่งอื่นไดเ้พื่อใหส้อดคลอ้งตามความ
เหมาะสมของสถานการณซ์ึง่จะอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง หรือกองทุนไทยมี การ
เปลี่ยนแปลงกองทนุปลายทางที่ไปลงทนุใหม่ บรษัิทจดัการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมเครื่องมือบรหิารความเสี่ยงสภาพ
คล่องเพิ่มเติมตามที่กองทนุปลายทางก าหนดได ้ภายใตห้ลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 
4. กำรไม่ขำยหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังที่รับไว้หรือจะหยุดรับค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 
โดยบรษัิทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทนุไม่เกิน : 1 วนัท าการ 
เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักลา่วจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยบรษัิทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุรติและ
สมเหตสุมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์กรณีเกิดเหตตุามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยดุรบัค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงันี ้
(ก) บรษัิทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 
(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสั่งเก่ียวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษัิทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 
2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เน่ืองมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
สว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็น
ผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

ส าหรบัการด าเนินการในกรณีที่ผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัชาระหนี ้หรือตราสารที่ลงทนุประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สน.9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุ
ทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั 
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สิทธิและข้อจ ำกดัของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 

• เงือ่นไขทีผู้่ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ำจถูกจ ำกัดสิทธิ ในกรณีทีผู้่ถอืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกินกว่ำอัตรำ
ทีป่ระกำศก ำหนด 
ผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักลา่วมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักลา่วไดเ้ต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ ทัง้นี ้สามารถ
ตรวจสอบขอ้มลูสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ www.assetfund.co.th  

 

• วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน 
วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ก) ผูโ้อนและผูร้บัโอนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที่ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหรือส านักงานนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ในกรณีที่ผูร้บัโอนไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้ริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูร้บัโอนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิด
บญัชีกองทนุและยื่นต่อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุพรอ้มค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ข) ผูโ้อนจะตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ตอ่การโอน 1 ครัง้ ณ วนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ค) หลงัจากที่ไดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
จะสง่มอบใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ากบัภาษีพรอ้มหลกัฐานการรบัค าขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
(ง) การโอนหน่วยลงทนุ ดงักล่าวขา้งตน้ นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยืนยนัการโอน
หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัที่ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
รบัค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจด าเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชนแ์ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
เป็นหลกั ตามที่บรษัิทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใตเ้ง่ือนไขที่ระบใุนขอ้ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย” 

ทัง้นี ้สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทกึขอ้มลูในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  

ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ 
บรษัิทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุ
ของกองทนุกบัหรอืเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมืองสหรฐัอเมริกา รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางประเทศสหรฐัหรือ
ผูท้ี่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมรกิา หรอืบคุคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบคุคลดงักล่าวและบริษัท 
หรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ 
การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทุนที่ เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่
กลา่วมาขา้งตน้ เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
 

• กองทุนรวมนีมี้กำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
บรษัิทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุหรือผูล้งทนุทกุครัง้ที่มีการขายหรอืรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุใหผู้ล้งทนุหรอืผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษัิทจดัการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการจดัสง่หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ
แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 
 
 



 

กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอสแอนดพ์ี 500   10 
 

• ช่องทำงและวิธีกำรทีผู้่ถอืหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียง
ของ บลจ. ในหลักทรัพยข์องบริษัทใดๆ ทีก่องทุนรวมลงทุน 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงได ้โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้
เปิดเผยไวท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการ หรอืผ่านเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th หรือผูส้นบัสนนุ
การขายหรือรบัซือ้คืน 

 

• ช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนของผู้ลงทุน  
- ติดต่อบรษัิทจดัการที่ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั โทรศพัท ์02-672-1111 
- ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศพัท ์02-263-6000  
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-470-3200-1 โทรสาร 02-470-1996-7 

 

• นโยบำยกำรระงับข้อพพิำท โดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวของกองทุนรวม 
ไม่มี 
 

• กำรระบุภูมิล ำเนำในประเทศไทยเพือ่กำรวำงทรัพยส์ ำหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรำยทีไ่ม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
การระบภุมูิล  าเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรพัยส์  าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายที่ไม่มีภมูิล  าเนาในประเทศไทย (ถา้มี) ในกรณี
ที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล  าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอา้งอิงที่อยู่ของบริษัท
จดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล  าเนาเพ่ือการวางทรพัยใ์นกรณีที่ตอ้งมีการวางทรพัย ์

 

ข้อมูลเกี่ยวกบับคุคลทีเ่กี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

 

• ข้อมูลเกี่ยวกบับริษัทจัดกำร  
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์เลขที่ 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 เวบ็ไซต ์www.assetfund.co.th 

 

• รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัท  
1. นายนภดล รมยะรูป ประธานคณะกรรมการ 
2. นายพิทเยนท ์ อศัวนิก กรรมการ 
3. นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ ์ กรรมการ 
4. ดร. พชัร  สรุะจรสั กรรมการ 
5. นายคมสนั ผลานสุนธิ กรรมการ 
6. นายณฐัพล จนัทรส์ิวานนท ์ กรรมการ 

 

• รำยช่ือผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)  
1. ดร. พชัร  สรุะจรสั ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
2. นายคมสนั ผลานสุนธิ กรรมการ 
3. นายณฐัพล  จนัทรส์ิวานนท ์ กรรมการ 
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• จ ำนวนกองทุนรวมทัง้หมดภำยใต้กำรบรหิำรจัดกำรของบริษัท 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2565 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 53 กองทนุ 
มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมเท่ากบั 51,252,068,679.00 บาท 

 

• รำยช่ือคณะกรรมกำรกำรลงทนุ  
1. นายณฐัพล  จนัทรส์ิวานนท ์
2. นายไมตรี โสตางกรู 
3. นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 
4. นางสาวทิพยว์ดี อภิชยัสิร ิ
5. นายกฤช โคมิน 
6. นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 
 

• รำยช่ือผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิำรศึกษำ และประสบกำรณก์ำรท ำงำนทีเ่กี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทนุรวม 
รวมทัง้หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว 

ช่ือ-สกุล ประวัตกิำรศกึษำ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
หน้ำที ่

ควำมรับผิดชอบ 
นายณฐัพล จนัทรส์ิวานนท ์ - Master in Finance and 

Management, University 
of St Andrews 

- Bachelor in Political 
Science, Public 
Administration, 
Chulalongkorn University 

- Passed CFA Level I 

- 2019-Present: Executive Director /  
Chief Investment Officer 

- 2017-2019:  Foreign Investment Fund 
Manager, Asset plus Fund Management 

- 2016-2017:  Product and Investment 
Strategy Division, UOB Asset 
Management 

- 2014-2015 : Fixed Income Analyst 
(Investment Grade Bond) Credit Trading 
Desk, UBS Investment Bank 

บรหิารกองทนุ 

นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม - Master in Finance (MIF), 
Thammasat University 

- Bachelor of Engineering, 
Chulalongkorn University 

- Passed CFA Level II 

- August 2018-Present: Fund manager, 
Asset Plus Fund Management 

- 2017- July 2018: Assistant Fund 
manager, Asset Plus Fund Management 

- 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 

บรหิารกองทนุ 

 

• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน ์
รายช่ือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
1. บรษัิท หลกัทรพัยไ์อรา่ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-684-8888 
2. บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั โทรศพัท ์1240 กด 8 
3. บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั โทรศพัท ์02-508-1567 
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4. บรษัิท หลกัทรพัยเ์อเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2680-1234 
5. บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั โทรศพัท ์02-680-5000 
6. บรษัิท หลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2231-3777  
7. บรษัิทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-659-3390 
8. บรษัิท หลกัทรพัยซ์ีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์02-841-9000 
9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-626-7777 
10. บรษัิท หลกัทรพัยโ์นมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-638-5000 
11. บรษัิท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุฟินโนมีนา จ ากดั โทรศพัท ์02-026-5100 
12. บรษัิท หลกัทรพัยฟิ์นนัซา่ จ ากดั โทรศพัท ์0-2660-5000 
13. บรษัิท หลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2660-5429-30 
14. บรษัิท หลกัทรพัยโ์กลเบลก็ จ ากดั โทรศพัท ์02-672-5920   
15. ธนาคารออมสิน โทรศพัท ์0-2299-8000 
16. บรษัิท ฮั่วเซง่เฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากดั โทรศพัท ์02-225-0202 
17. บรษัิท หลกัทรพัยไ์อ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2658-5800 
18. ธนาคารกสิกรไทย โทรศพัท ์02-888-8811 
19. บรษัิท หลกัทรพัยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2658-8888 
20. บรษัิท หลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-829-6999 
21. บรษัิทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2305-9000 
22. บรษัิท หลกัทรพัยก์สิกรไทยจ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-696-0000 
23. บรษัิท หลกัทรพัยก์รุงศร ีจ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2659-7000  
24. บรษัิท หลกัทรพัยเ์คทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์02-648-1111 
25. บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั โทรศพัท ์02-695-5000   
26. บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-658-6300 
27. บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั โทรศพัท ์0-2660-6677 
28. บรษัิท หลกัทรพัยเ์มอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2660-6621 
29. บรษัิท หลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน ) โทรศพัท ์0-2635-1700 
30. บรษัิท หลกัทรพัยพ์าย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-205-7000 
31. บรษัิท หลกัทรพัย ์ไพน ์เวลท ์โซลชูั่น จ ากดั โทรศพัท ์0-2659-8735 
32. บรษัิท แรบบิท ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-648-3600 
33. บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เรนเนสซานซ ์จ ากดั โทรศพัท ์02-550-6220  
34. บรษัิท หลกัทรพัยอ์ารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-088 9999 
35. บรษัิท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั โทรศพัท ์02-026-6222 
36. บรษัิท หลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั โทรศพัท ์02-022-1499  
37. บรษัิท หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั โทรศพัท ์02-949-1000 
38. บรษัิท หลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2217-8888 
39. บรษัิท หลกัทรพัยท์รีนีตี ้จ  ากดั โทรศพัท ์0-2343-9500 
40. บรษัิท หลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2659-8000 
41. บรษัิท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวลท ์รพีบับลิค จ ากดั โทรศพัท ์02-266 6697 
42. บรษัิท หลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์02-009-8888 

หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ 
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นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั โทรศพัท ์02-672-1111 

ผูด้แูลผลประโยชน ์
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-470-3200 
นอกจากหนา้ที่ตามสญัญาแตง่ตัง้แลว้ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผูด้แูล
ผลประโยชน ์ยงัมหีนา้ที่ตามกฎหมายในการรกัษาประโยชนผ์ูล้งทนุดว้ย 

 

• รำยช่ือผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม 
นาง สวุิมล กฤตยาเกียรณ ์
นางสาวสมจินตนา พลหิรญัรตัน ์
นางสาว กมลเมตต ์ กฤตยาเกียรณ ์

ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด  316/32 ซอย สุขุมวิท 22 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 โทรศพัท ์0-2259-5300 โทรสาร 0-2663-2219 

บรษัิทจดัการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผูส้อบบญัชีในภายหลงั โดยผูส้อบบญัชีดงักลา่วตอ้งเป็นบคุคลที่ไดร้บัความเห็นชอบ
ตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี  

สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีที่รบัรองทั่วไป 
 

ข้อมูลอื่นๆ 

 

• รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผูล้งทนุสั่งซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกและครัง้ถดัไปไม่นอ้ยกวา่ 1,000 บาท โดยน าจ านวนเงินที่ไดร้บัช าระหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทนุ 

ในกรณีที่ไม่เคยมีบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุน ผูส้นใจลงทุนตอ้งเปิดบญัชีดงักล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อ
หน่วยลงทนุและเอกสารที่ก าหนดอย่างถกูตอ้งและตามความเป็นจริง พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน ตามที่บรษัิทจดัการก าหนดในการ
เปิดบญัชี ผูถื้อหน่วยลงทนุซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 
1. กรณีบคุคลธรรมดา 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรอืส าเนา
หนงัสือเดินทางซึง่ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 
2. กรณีนิติบคุคล 
(1) ส าเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์
(2) ส าเนาหนงัสือบริคณหส์นธิและขอ้บงัคบั 
(3) ตวัอย่างลายมือชื่อผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม 
(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 
ทัง้นี ้เอกสารต่างๆ ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ผูส้ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งรบัทราบและยินยอมที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดในใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุและใบ
ค าขอเปลี่ยนแปลงขอ้มลู รวมทัง้เง่ือนไขอื่นๆ ที่บรษัิทจดัการหรือนายทะเบียนจะก าหนดต่อไป 
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• กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก (หลัง IPO) 
บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทกุวนัท าการ ที่เป็นวนัท าการปกติของบริษัทจดัการและ
กองทนุต่างประเทศ ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึง่ค านวณตาม
หวัขอ้ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ 
หลกัเกณฑ ์และวิธีด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง” โดยผูส้ั่งซือ้สามารถท าการซือ้หน่วยลงทนุไดท้ี่บรษัิทจดัการ
และ/หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน (ถา้มี) หรอืช่องทางอื่นใดตามที่บรษัิทจดัการก าหนด ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูเพิ่มเติมได้
ที่เว็บไซต ์https://www.assetfund.co.th 

การช าระเงินค่าจองซือ้อาจช าระดว้ยดว้ยเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. แอสเซท พลสั จ ากดั” ซึ่งเป็น
บญัชีกระแสรายวนั ซึง่เปิดไวก้บัธนาคารดงัต่อไปนี ้ 
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎรบ์รูณะ   
2. ธนาคารกรุงศรอียธุยา สาขาพระรามที่ 3  
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร  
4. ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาถนนวิทย ุ
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพรท์าวเวอร ์
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอาคารสาทรซิตี ้ 
7. ธนาคารยโูอบี สาขาสาทร 2 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

ทัง้นี ้ดอกเบีย้รบัหรือผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไดร้บัจากบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุขา้งตน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นผลประโยชน์
ต่อกองทนุ 

ทัง้นี ้หากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุส่งค าสั่งซือ้ภายหลงัช่วงระยะเวลาที่ก าหนด หรือในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ไดร้บัค าสั่งซื ้อ
หน่วยลงทนุภายในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด ใหถื้อเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไปตามราคาขายหน่วยลงทนุที่
ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไป 

ส าหรบัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิาร การซือ้หน่วยลงทนุแบบลว่งหนา้ (Saving Plan)  
บริษัทจดัการอาจรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการการซือ้หน่วยลงทนุแบบสม ่าเสมอดว้ยวิธีการหกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งผูถื้อ
หน่วยลงทนุสามรถติดต่อขอใชบ้ริการไดท้ี่บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) โดยกรอกแบบฟอรม์ 
“หนังสือยินยอมใหห้ักบัญชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุน และใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนล่วงหนา้” โดยบริษัทจัดการจะท าการส่ง
ขอ้มลูการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากเพื่อเป็นการช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุตามจ านวน และงวดการสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
ไดร้ะบุไวใ้นแบบฟอรม์ “หนังสือยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุล่วงหนา้” และ/หรือ
ท ารายการผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตตามที่ผูถื้อหน่วยลงทุนสมคัรใชบ้ริการผ่านช่องทางอินเทอรเ์น็ตไว ้ทัง้นี ้เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์
และวิธีการตา่งๆ ตามที่บรษัิทจดัการก าหนด  
บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซือ้หน่วยลงทนุแบบล่วงหนา้ ในกรณีที่บริษัทจดัการพบวา่เอกสารหรอืขอ้มลูที่ไดร้บัจากผูส้ั่งซือ้
ไม่ถกูตอ้งครบถว้น หรอืในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหกับญัชีเงินฝากเป็นจ านวน 2 งวดติดต่อกนั 
 
 
 
 
 



 

กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอสแอนดพ์ี 500   15 
 

การจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้โดยค านวณจากจ านวนเงินที่ไดร้บัช าระหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนั
ท าการขาย โดยจ านวนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัจัดสรรจะค านวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ต าแหน่ง แต่ใชท้ศนิยม 4 
ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
ในกรณีที่จ  านวนเงินที่ระบใุนใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินที่บรษัิทจดัการไดร้บัช าระ บรษัิทจดัการจะจดัสรรหน่วย
ลงทนุใหต้ามจ านวนเงินที่ไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 
ในกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลท าใหจ้  านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ านวนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัอนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใชห้ลกัการ “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามค าสั่งซือ้ที่สามารถเรียกเก็บ
เงินไดใ้นกรณีที่สั่งซือ้พรอ้มกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษัิทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่
ใหผู้ส้ั่งซือ้ที่สั่งซือ้พรอ้มกนันัน้ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุที่ผูส้ั่งซือ้แต่ละรายสั่งซือ้เขา้มา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วย
ลงทนุ หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรร
หน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้ทราบลว่งหนา้  

การคืนเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีที่ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนและจ านวนหน่วยลงทุนที่ผูส้ั่งซือ้รวมกันเกินจ านวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้บรษัิทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการสั่งซือ้ก่อนไดก้่อน และหากมีการสั่งซือ้พรอ้ม
กนั และมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอตอ่การจดัสรร บรษัิทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ใหผู้ส้ั่งซือ้ที่สั่งซือ้พรอ้มกนั
นัน้ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุที่ผูส้ั่งซือ้แต่ละรายสั่งซือ้เขา้มา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรอืไม่
จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และบรษัิทจดัการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ
ที่ไม่ไดร้บัการจัดสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหผู้ส้ั่งซือ้ตามวิธีการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผูส้ั่งซือ้ระบุไวใ้นใบค าขอเปิด
บญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ 

เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  
ในการช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอื่นที่จดัตัง้โดยบรษัิทจดัการ
เพื่อสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินจนเต็มมลูค่า จะหกักลบลบหนีก้บั
บรษัิทจดัการไม่ได ้ 
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะสมบูรณต์่อเมื่อบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้ 
เพื่อใหบ้ริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้จะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจาก
บรษัิทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้ันทึกขอ้มูลการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้ตามค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ ในกรณีที่บรษัิทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสั่งซือ้ในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผูถื้อ
หน่วยลงทนุ หรอืตอ่ชื่อเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษัิทจดัการ  
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มวิธีการใหบ้ริการการซือ้ขายหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้
บรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  
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• กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) หรอืช่องทาง
อื่นใดตามที่บรษัิทจดัการก าหนด ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซต ์https://www.assetfund.co.th 

บริษัทจัดการจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ทุกวนัท าการ ที่เป็นวนัท าการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตัง้แต่เวลา
เปิดท าการ ถึงเวลา 15.30 น. 

ส าหรบัการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุหลงัวนัเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะถือว่าเป็นค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุส าหรบัวนัท าการซือ้
ขายถดัไปโดยบริษัทจัดการจะท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึ่งค านวณ
ตามหวัขอ้ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วย
ลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง” 

การสั่งขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบูรณต์่อเมื่อบริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนไดร้บัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ
จากผูถื้อหน่วยลงทนุ และไดท้ ารายการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแลว้ 

ผูส้ั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสั่งขายคืนได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัท
จดัการอยู่ในระหวา่งการด าเนินการตามขอ้ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ" 

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็ นเวลานาน
ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีดงักลา่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

ทัง้นี ้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัที ในกรณีที่มีผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ
เป็นมลูค่าตัง้แต ่10 ลา้นบาทขึน้ไป 

การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 
ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ" หรือ "การหยดุรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ" บริษัทจดัการจะจดัสรรเงิน
ใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืน โดยค านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัที่บรษัิทจดัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่ผูส้ั่งขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะค านวณจ านวนเงินที่สั่งขายคืน โดยคูณจ านวนหน่วยลงทุนดว้ย
ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คืนนัน้ 
ในกรณีที่ผูส้ั่งขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทนุที่สั่งขายคืนดว้ย ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่
ค  านวณได ้ณ วนัท าการรบัซือ้คืนนั้น ทัง้นี ้จ  านวนหน่วยลงทุนที่ค  านวณไดจ้ะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
การขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบูรณต์่อเมื่อบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ั่งขายคืนมีจ านวนหน่วยลงทุน
ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทนุที่สั่งขายคืน 
ในกรณีที่จ  านวนหน่วยลงทนุที่ผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งขายคืนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีอยู่ตามทะเบียน
ผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษัิทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุที่สมบูรณซ์ึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขขา้งต้น เท่าที่บริษัท
จดัการสามารถรบัซือ้คืนไดจ้ากจ านวนเงินสดของกองทนุ 
บรษัิทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทนุในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
จ านวนนัน้ 
 
 
 

https://www.assetfund.co.th/home/how-to-invest.aspx
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การช าระเงินคา่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
โดยมิใหน้บัรวมวนัหยดุท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการ
กองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งในตา่งประเทศซึง่จะสง่ผลกระทบต่อการช าระราคา 
ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมยงัไม่สามารถช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลาดงักล่าว เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามที่สมาคมก าหนด
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ใหบ้ริษัทจัดการกองทนุรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่
เสรจ็สิน้การค านวณดงักลา่ว 
ทัง้นี ้บรษัิทจดัการจะประกาศวนัหยดุดงักล่าวใหท้ราบผ่านเว็บไซตบ์ริษัทจดัการและ/หรอืเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรือรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
ระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ หรอืใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 

• กำรสับกำรเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการที่บรษัิทจดัการก าหนดให้
สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดต้ามเง่ือนไข “วนัเวลาการรบัค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางและกองทนุปลายทาง” 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหนึ่ง (กองทนุตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของอีกกองทนุหนึ่ง 
(กองทนุปลายทาง) โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุตน้ทางซึง่ไดห้กัค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถา้มี) และ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) เพื่อไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทาง ในกรณีที่กองทนุตน้
ทางใดมีการคิดค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การค านวณหน่วยลงทุนที่จะขายคืนจาก
กองทนุตน้ทาง จะใชเ้กณฑก์ารค านวณโดยระบบ “เขา้ก่อน ออกก่อน (FIFO)”  

โดยผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) หรอืช่องทาง
อื่นใดตามที่บรษัิทจดัการก าหนด (ถา้มี) เช่น Asset Plus Online (https://tradeassetfund.com), แอปพลิเคชนั ASP FUND โดย
สามารถดาวนโ์หลดไดผ้่าน App Store (iOS) และ Play Store (Android) ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซต ์www.assetfund.co.th 
หรอืสอบถามขอ้มลูไดท้ี่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท ์02-672-1111  

ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(1) ในกรณีที่เป็นกองทนุตน้ทาง  

ใหใ้ชร้าคารบัซือ้คืนที่ค  านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการค านวณ 
(2) ในกรณีที่เป็นกองทุนปลายทาง  

ใหใ้ชร้าคาขายที่ค  านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการที่ไดร้บัเงินจากกองทนุตน้ทาง เป็นเกณฑใ์นการค านวณ ทัง้นี ้บรษัิทจดัการอาจ
เปลี่ยนแปลงการก าหนดราคาขายหน่วยลงทนุที่ใชใ้นการค านวณ โดยจะใชร้าคาขาย ณ สิน้วนัท าการซึ่งไม่เกินวนัท าการที่
ไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางโดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยปิด
ประกาศท่ีส านกังานของบรษัิทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรอืบนเว็บไซดข์องบรษัิทจดัการ 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
1. ในกรณีที่กองทุนนีเ้ป็นกองทุนตน้ทาง ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ระบเุป็นจ านวนหน่วยลงทนุที่จะสบัเปลี่ยน  

2. ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุกองทุนตน้ทางระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่จะสบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถื้อหน่ วยลงทุนประสงคท์ี่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

3. ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัการยกเวน้ขอ้จ ากดัจ านวนเงินขัน้ต ่าในการซือ้หน่วยลงทนุ
ตามที่ระบใุนหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

https://tradeassetfund.com/
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4. บริษัทจัดการจะแจง้ใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการตรวจสอบรายการทั้งหมดกับทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน และหาก
ถูกตอ้งก็จะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของ
กองทนุปลายทางเท่ากบัจ านวนหน่วยลงทนุที่ค  านวณไดต้ามหลกัเกณฑท์ี่ระบุไวใ้นหวัขอ้ “ราคาขายและราคารบัซือ้คืนกรณี
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ”  

5. นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการ นบัจาก
วนัที่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

6. บริษัทจัดการอาจไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัไวแ้ลว้หรืออาจหยุดรบัค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดัการอยู่ในระหว่างการด าเนินการไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามหวัขอ้การ
ไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ  

7. ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดย้ื่นค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนแลว้จะไม่สามารถเพิกถอนค าสั่งดงักล่าวได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัิจาก
บรษัิทจดัการก่อนเท่านัน้  

8. สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนในการซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ไดม้ีการบนัทึกขอ้มลูการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนลงในระบบ
ของนายทะเบียนแลว้เท่านัน้ 
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ปัจจัยควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทนุรวม และแนวทำงกำรบรหิำรเพือ่ลดควำมเส่ียง 

 

• ควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเมือง และเศรษฐกิจ (Country and Political Risk)  
เน่ืองจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยน์ิวยอรก์ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนใน
หลกัทรพัยป์ระเภทหุน้ทนุ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได ้ 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บรษัิทจดัการจะบริหารความเสี่ยงนี ้โดยติดตามสถานการณท์างการเมืองและเศรษฐกิจ
อย่างใกลช้ิดและน ามาพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 

• ควำมเส่ียงด้ำนอตัรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk)  
เน่ืองจากกองทนุน าเงินลงทนุซึ่งเป็นเงินบาทไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัในสกลุเงินต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงที่
เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงิน ของทัง้ 2 สกลุเงินได ้กล่าวคือ หากค่าเงินบาทแข็งขึน้จากวนัที่กองทนุเขา้ลงทนุเมื่อ
เทียบกบัสกลุเงินต่างประเทศที่เขา้ลงทนุนัน้ (เช่นจาก 36.00 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั เป็น 35.50 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั) จะท า
ใหม้ลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนเมื่อค านวณเป็นสกุลเงินบาทนอ้ยลง ในทางตรงกันขา้มหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 
36.00 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั เป็น 36.50 บาทตอ่ 1 ดอลลารส์หรฐั) จะท าใหม้ลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุเมื่อค านวณเป็นสกลุ
เงินบาทมากขึน้ 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงดา้นนี ้โดยพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งสญัญาซือ้
ขายล่วงหนา้ (Derivatives) ที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพืน้ฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามสภาวการณห์รือตามที่ผูจ้ัดการกองทุนเห็นสมควร เช่น 
ในกรณีบริษัทจัดการคาดการณว์่าค่าเงินดอลลารส์หรฐัมีแนวโนม้อ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้
ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนในสดัส่วนที่ค่อนขา้งมาก แต่หากค่าเงินดอลลารส์หรฐัมีแนวโนม้แข็ง
ค่าขึน้ บริษัทจดัการอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน หรืออาจลงทุนใน
สดัสว่นนอ้ย 

• ควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk) 
เน่ืองจากสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้อาจมีความผันผวนมากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน  ดงันัน้ หากกองทุนลงทุนในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ย่อมท าใหส้ินทรพัยส์ทุธิมีความผนัผวนมากกวา่การลงทนุในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Asset)   
กรณีที่กองทนุลงทนุในหลกัทรพัยด์งักล่าวเพื่อป้องกนัความเสี่ยง กองทนุจะผกูพนัตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาป้องกนัความเสี่ยง 
ซึง่ราคา ณ วนัใชส้ิทธิอาจมากกวา่ หรอืนอ้ยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้นี ้การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงนัน้ 
อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงไดท้ั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการไดร้บั
ผลตอบแทนที่มากขึน้ 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ผูจ้ดัการกองทนุจะวิเคราะหส์ถานการณอ์ย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหก้ารลงทนุในสญัญาซือ้
ขายลว่งหนา้เป็นไปในทิศทางที่ถกูตอ้ง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อใหก้องทนุมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่มากขึน้ โดยจะลงทนุใน
สดัส่วนที่เหมาะสมกบัหลกัทรพัยท์ี่ตอ้งการป้องกนัความเสี่ยง 

• ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit Risk)   
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูอ้อกตราสารหนีไ้ม่สามารถจ่ายคืนเงินตน้ และหรอืดอกเบีย้ไดต้ามที่ก าหนด  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศจะทบทวนการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษัทที่ลงทนุ
อย่างสม ่าเสมอเพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ไดร้บัช าระคืนเงินตน้ และ/หรือดอกเบีย้ไดต้ามก าหนด 
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• ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk)  
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผนัผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของ ตราสารปรบัตวัขึน้ลง โดยไดร้บัผลกระทบจาก
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ หรอืภาวะตลาด เช่น  การเมือง เศรษฐกิจ ความผนัผวนของคา่เงิน อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้  

แนวทางการบรหิารเพื่อลดความเสี่ยง : เน่ืองจากกองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอสแอนดพ์ี 500 เนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ 
SPDR Trust เป็นสดัส่วนใหญ่ของกองทุน ซึ่งผูจ้ดัการกองทนุของกองทุนต่างประเทศดงักล่าวจะท าการติดตามสภาพตลาด และ
วิเคราะหค์วามเสี่ยงดา้นนีอ้ย่างสม ่าเสมอเพื่อลดความเสี่ยงดา้นนี ้  

• ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)  
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซือ้หรือขายตราสารไม่ไดใ้นระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว ้เน่ืองจากโอกาสในการซือ้หรือขาย
ตราสารมีจ ากดั  
แนวทางการบรหิารเพื่อลดความเสี่ยง : เน่ืองจากกองทนุ SPDR Trust สามารถซือ้ขายไดท้กุวนัท าการ จงึมีความเสี่ยงดา้นนีน้อ้ย 

• ควำมเส่ียงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 
เน่ืองจากกองทนุมีการลงทนุในต่างประเทศ กองทนุจงึมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศที่กองทนุเขา้ไปลงทนุ 
รวมถึงอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได ้ 
แนวทางการบรหิารเพื่อลดความเสี่ยง : บรษัิทจดัการจะด าเนินการบรหิารความเสี่ยงประเภทนี ้โดยติดตามสถานการณท์างการ
เมืองและเศรษฐกิจอย่างใกลช้ิด รวมถึงน าขอ้มลู Scoring ที่ไดจ้ากแบบจ าลองของทาง Bloomberg ส าหรบัแต่ละประเทศคู่คา้
ที่บรษัิทจดัการมีสดัส่วนการลงทนุมาพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 
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ตำรำงสรุปอัตรำส่วน 

ส่วนที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
2 หน่วย CIS ต่างประเทศ ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

3 เงินฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะ
อย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
3.1 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
3.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรอืตราสารที่รฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกิน 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ีภาระผกูพนัมี

ภมูิล  าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้
credit rating แบบ national scale) 

4 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
4.1 เป็นตราสารหนี ้ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
4.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
4.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียน 
4.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ 
และไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 4.2.1 หรอื 4.2.2 ผูม้ีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่ว
ตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
4.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั  
4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
4.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.2.3.9 บล. 
4.3 เสนอขายในประเทศไทย  
4.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ 
ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 

5 
 

ทรพัยส์ินดงันี ้
5.1 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
5.1.1 เป็นตราสารหนี ้ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา
สารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แตไ่ม่รวม
สาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)  
5.1.2 มี credit rating 1 อยู่ในระดบั investment grade 
5.1.3 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
5.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ 
5.1.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอยีดตามแบบ 
filing 
 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แตอ่ตัราใด
จะ สงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

5.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นบัแตว่นัที่
ลงทนุ และไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 5.4.3.1 หรอื 5.4.3.2 ผูม้ีภาระผกูพนัตามตรา
สารดงักลา่วตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
5.1.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 
5.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
5.1.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 
ขอ้ 5.1.3.3.1 – 5.4.3.3.2 
5.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัที่ลงทนุ 
ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 
5.2 ธุรกรรม OTC derivatives ที่คูส่ญัญาม ีcredit rating 2 อยู่ในระดบั 
investment grade 

6 ทรพัยส์ินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 5 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
1 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรอืผูม้ีภาระผกูพนัมีภมูิล  าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale ได ้
2 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศที่คูส่ญัญาในฐานะผูม้ภีาระผกูพนัมภีมูิล  าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลอืกใช ้credit rating แบบ national scale ได ้
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา แลว้แต่กรณี 

1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที ่2 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามกลุม่กิจการ (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยส์ินของบรษัิททกุบรษัิทที่อยู่ในกลุม่กิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็น
คูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับรษัิทดงักลา่ว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี ้แลว้แต่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน 
benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที ่3 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามประเภททรพัยส์ิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก B/E หรอื P/N ที่นิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม 
ถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรอืคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรอืสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์นิที่ MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรอื 
securities lending หรอื derivatives) 
 
 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี 
เวน้แตเ่ป็น MF ที่มีอายโุครงการ < 1 ปี 
ใหเ้ฉลี่ยตามรอบอายกุองทนุ 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ที่อายกุองทนุ 
คงเหลือ < 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ที่มี
อายโุครงการ > 1 ปี  
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

2 ทรพัยส์ินดงันี ้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่ MF ไดด้  าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิ
เรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรอืมีเง่ือนไขให ้MFสามารถขายคืน
ผูอ้อกตราสารได ้
2.2 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามขอ้ 3 ของสว่นนี ้แตไ่ม่รวมถึงตราสารหนี ้ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
2.3.1 มีลกัษณะตาม 5.1.3 และ 5.1.4 ของขอ้ 5 ของสว่นที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุที่
ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 
(ขอ้นีไ้ม่ใชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ที่ลงทนุใน B/E 
หรอืP/N เงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ที่มอีายไุม่เกินอายกุองทนุหรอืรอบการลงทนุ
ของ MF หรอืมีการลงทนุใน derivatives เพื่อใหท้รพัยส์ินดงักลา่วมีอายสุอดคลอ้งกบั
อายกุองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  
3.1 ทรพัยส์นิตามขอ้ 6 ของสว่นที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ิน
หรอืคูส่ญัญา (single entity limit)   
3.2 ตราสารหนีห้รือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ที่มอีนัดบัความน่าเช่ือถือที่ตวัตราสารและ/หรือ 
ผูอ้อกตราสารที่ต  ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

4 derivatives ดงันี ้
การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มวีตัถปุระสงคเ์พื่อการลดความเสี่ยง (hedging)  ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงที่มอียู ่ 

หมายเหต ุ: ส  าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั product limit 
 
ส่วนที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามความมีสว่นไดเ้สยีในกิจการที่ลงทนุ (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารหนีข้องผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทยหรอืตรา
สารหนีภ้าครฐัต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้นิทางการเงิน (financial liability)1 ของผูอ้อกตราสาร
รายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ  
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหม่กอ่นครบรอบระยะเวลา
บญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจน ามลูค่าหนีส้ินทางการเงิน
ดงักลา่วมารวมกบัมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินลา่สดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลู
หนีส้ินทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีการเผยแพรเ่ป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้
ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงนิตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีลา่สดุ2 ใหใ้ชอ้ตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แตใ่นกรณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นราย
โครงการ 
1.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทนุ
เพื่อกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่า
การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เวน้แตก่รณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้ีการ
ยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็น
รายโครงการ 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

(อตัราสว่นตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทนุ CIS ต่างประเทศ  
ที่ออกหน่วยนัน้  
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถว้นดงันีโ้ดยไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง  

หมายเหต ุ:  
1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผูอ้อกตราสารดงักลา่วไดจ้ดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ 
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบญัชี หรอืมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรอื United States Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
2 รวมถึงกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยการ
ลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่เดอืน กรกฎำคม ถึง มิถุนำยน ย้อนหลัง 3 ปี 

 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทนุ)  

รำยกำรทีเ่รยีกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
1 ก.ค. ปี 62  

ถงึ  
30 มิ.ย. ปี 63 

เรียกเกบ็จริง 
1 ก.ค. ปี 63  

ถงึ  
30 มิ.ย. ปี 64 

เรียกเกบ็จริง 
1 ก.ค. ปี 64  

ถงึ  
30 มิ.ย. ปี 65 

(ร้อยละของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ) 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำก
กองทุนรวมทัง้หมด 

ไม่เกินร้อยละ 5.3500 ตอ่ปี 
ของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธ ิ

   

ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยรวมทัง้หมดที่
ประมำณกำรได ้

    

1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ  
ไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ตอ่ปี 
ของมลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมด 

1.07 1.06 1.07 

2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 
ไม่เกินรอ้ยละ 0.0749 ตอ่ปี 
ของมลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมด 

0.05 0.05 0.05 

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ  
ไม่เกินรอ้ยละ 0.5350 ตอ่ปี 
ของมลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมด 

0.26 0.26 0.25 

4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1 
ไม่เกินรอ้ยละ 3.6701 ตอ่ปี 
ของมลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมด 

   

▪ ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์
และสง่เสรมิการขาย ภายหลงัการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก 

ตามที่จ่ายจรงิ แต่ไม่เกินรอ้ยละ 
0.50 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ

ของกองทนุ 

- -  

▪ ค่าประกาศ NAV ในหนงัสือพิมพ ์ ตามที่จ่ายจรงิ 0.02 0.03 0.02 
▪ ค่าสอบบญัชี  ตามที่จ่ายจรงิ 0.03 0.04 0.02 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีป่ระมำณกำรไม่ได้     
▪ ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ 0.01 0.02 0.02 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเกบ็จริงทัง้หมด 2 1.44 1.46 1.43 
▪ ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามที่จ่ายจรงิ 0.03 0.01 0.01 
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จำกผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน)  

รำยกำรทีเ่รียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
1 ก.ค. ปี 62  

ถงึ  
30 มิ.ย. ปี 63 

เรียกเกบ็จริง 
1 ก.ค. ปี 63  

ถงึ  
30 มิ.ย. ปี 64 

เรียกเกบ็จริง 
1 ก.ค. ปี 64  

ถงึ  
30 มิ.ย. ปี 65 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 3 ไม่เกินรอ้ยละ 1.6050 0.25 0.25 0.25 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไมมี่  ไมมี่  

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ 3 ไม่เกินรอ้ยละ 1.6050 0.25 0.25 0.25 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก  ไมมี่  ไมมี่  

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามที่นายทะเบียนเรยีกเกบ็ 50 .00 บาทตอ่รายการ 

• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุหรือเอกสาร 
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแทนฉบบัเดิมที่สญูหาย 

ฉบบัละ 50 บาท  ยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ 
 

• ค่าธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ อตัราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนด 

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ 
หรือค่าธรรมเนียมการหกัเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ 

อตัราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนด 

• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่ผูถื้อหน่วยลงทนุขอใหบ้รษัิทจดัการ 
หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่เกิน 75 บาทตอ่รายการ  ยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ 
 

หมำยเหตุ 
1 เมื่อค านวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามขอ้ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทัง้หมด 

2 ไม่รวมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์และคา่ธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์และไม่รวมค่าใชจ้่ายภาษีตราสารหนี ้
3 ยกเวน้ไม่เรียกเก็บกรณีที่มีการซือ้หน่วยลงทนุมากกว่า 50 ลา้นบาท ทัง้นี ้ขอสงวนสิทธิอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละราย
ในอตัราที่ไม่เท่ากนั 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมและจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดใน
ท านองเดียวกนั (ถา้มี) แลว้ 

บริษัทจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ทกุวนัที่มีการค าน วณ
มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิโดยใชม้ลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  านวณ นัน้เป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม 

บรษัิทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เรยีกเก็บจรงิ โดยจะไม่เกินกวา่อตัราขัน้สงูตามที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะ
ประกาศใหท้ราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดไ้ม่เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในรอบ
ระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัที่บริษัทจดัการประสงคจ์ะขึน้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกวา่ 60 วนัก่อนการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ดงักลา่วโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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 หมายเหต ุ: บรษัิทจดัการไดค้  านวณมลูค่าหลกัทรพัยข์องกองทนุโดยใชว้ิธีการค านวณตามหลกัเกณฑข์องสมาคมบรษัิทจดัการกองทนุ (AIMC) 
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ค ำอธิบำยกำรจดัอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถอื 

AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเสี่ยงต ่าที่สดุ บรษัิทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูสดุ 
ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะสง่ผลกระทบนอ้ยมาก 

AA มีความเสี่ยงต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แตอ่าจไดร้บัผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

A มีความเสี่ยงในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูแตอ่าจไดร้บัผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

BBB มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑป์านกลาง ความผนัผวนที่เกิดขึน้จากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลใหค้วามสามารถในการช าระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บรษัิทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกที่ไดร้บัอนัดบัเครดิตใน
ระดบัดงักลา่วท่ีมีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บรษัิทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกที่ไดร้บัอนัดบัเครดิตใน
ระดบัดงักลา่วท่ีมีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 

 
  



 

กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอสแอนดพ์ี 500   29 
 

 
  



 

กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอสแอนดพ์ี 500   30 
 

 

  



 

กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอสแอนดพ์ี 500   31 
 

 

  



 

กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอสแอนดพ์ี 500   32 
 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุน 

รอบปีบัญชี สิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2565 

(NAV ณ 30 มิถุนำยน 2565 = 41.0299 บำท) 

ASP-S&P500 ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน 

(ตำมเวลำ) 
6 เดือน 

(ตำมเวลำ) 
1 ปี 1 
(ต่อปี) 

3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี 1 
(ต่อปี) 

10 ปี 1 
(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทนุ 2 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม  -20.52% -16.20% -20.52% -11.50% 8.55% 8.52% 10.88% 11.51% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * -16.18% -11.19% -16.18% -2.85% 14.00% 10.20% 11.94% 11.66% 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
(standard deviation) 

24.23% 27.53% 24.23% 19.37% 23.82% 20.39% 16.85% 17.27% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation) * 

24.92% 27.77% 24.92% 19.87% 24.22% 20.59% 17.11% 17.63% 

Information Ratio -1.10 -2.20 -1.10 -1.36 -1.02 -0.31 -0.21 -0.03 

หมำยเหตุ : 
- วนัที่จดทะเบียนกองทนุ 17 กรกฎาคม 2552 
- * ดชันี S&P 500 ในสดัสว่น 100% 
- 1 % ต่อปี 
- 2 % ต่อปี ยกเวน้กรณีที่กองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิ 
- การวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัขึน้ตามประกาศสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ เรื่อง มาตรฐานการวดัและน าเสนอผลการด าเนินงาน
ของกองทนุรวม 

- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์ิน หรอืคา่ใชจ้่ายต่างๆ 
- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรยีบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิง่ยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี 
(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 30 มิถุนำยน 2565 

-33.79% 
 
 
 
 

อำยุเฉล่ียของทรัพยสิ์นทีก่องทนุรวมลงทุน 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 30 มิถุนำยน 2565 

N/A 
 
 
 
 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทนุของกองทนุรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 30 มิถุนำยน 2565 

N/A 
 
 
 
 

ข้อมูลกำรถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 30 มิถุนำยน 2565 

N/A* 
* ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ี่เว็บไซต ์www.assetfund.co.th 

 
 
  

http://www.assetfund.co.th/
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ค ำเตอืนเกี่ยวกบักำรลงทุนในหน่วยลงทุน 
 

• บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นเพื่อบริษัทจดัการ เช่นเดียวกนักบัที่บริษัทจดัการลงทนุ ในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินอื่นเพื่อกองทนุรวมตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัใหม้ีระบบงานที่ป้องกนัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่ เว็บไซตบ์ริษัท 
(www.assetfund.co.th) 

• กองทนุรวมอาจ/จะมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หากผู้
ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเสี่ยงใหก้องทุนตอ้งเลิกกองทุนรวมได ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลู
การถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ www.assetfund.co.th 

• ผูล้งทนุสามารถตรวจดูขอ้มลูที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวขอ้งไดท้ี่ส  านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือที่เว็บไซตข์องบริษัท 
www.assetfund.co.th 

• บริษัทจัดการไม่สามารถรบัผลประโยชนต์อบแทนเพื่อประโยชนข์องผูป้ระกอบธุรกิจเองได ้เน่ืองจากเป็นขอ้หา้มตามกฎหมาย 
และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เวน้แต่เป็นการรบัผลประโยชนท์ี่ผูป้ระกอบธุรกิจหรือพนกังานของผูป้ระกอบธุรกิจไดร้บั
ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิที่ผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดไวภ้ายในบริษัท ซึ่งสามารถขอดูแนวทางนีไ้ดท้ี่
บรษัิทจดัการ 

• บริษัทจดัการอนญุาตใหพ้นกังานลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคม
บรษัิทจดัการลงทนุก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทนุดงักลา่วใหบ้รษัิทจดัการทราบ เพื่อที่บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและ
ดแูลการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

• การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงวา่ส านกังานไดร้บัรองถึงความถกูตอ้ง
ของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

 
 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที ่1 กรกฎำคม 2565 
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