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ประเภท และนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม  

ประเภท : กองทนุตราสารทนุ  

อำยุโครงกำร : ไม่ก าหนด 

ลักษณะพเิศษ : กองทนุรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 

วันทีไ่ด้รับอนุมัตใิหจ้ัดตัง้และจัดกำรกองทุนรวม :  วนัที่ 30 มีนาคม 2563 

วันทีจ่ดทะเบยีนกองทุนรวม :  วนัที่ 21 เมษายน 2563  

กองทุนรวมนีจ้ะน ำเงนิไปลงทุนในทรัพยส์ินใด 

กองทนุมีนโยบายที่จะลงทนุในหุน้สามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ที่มี
ปัจจยัพืน้ฐานดี และ/หรือมีแนวโนม้การเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉลี่ยรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 65 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

โดยจะเนน้ลงทนุในตราสารทนุของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กโดยเฉลี่ยรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทนุ ซึ่งรวมถึงหุน้สามญัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ และ/หรือหุน้ที่อยู่ระหว่าง 
IPO เพื่อจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยด์งักลา่ว 

ส่วนที่เหลือ กองทนุจะลงทนุตราสารทนุนอกเหนือจากที่กล่าวขา้งตน้ ตราสารหนี ้และ/หรอืตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ และ/หรือตราสารทางการเงิ น 
และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทนุของกองทนุ เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทนุกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย/์REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐาน และ/หรือกองทนุอีทีเอฟ (ETF) เป็นตน้ ตลอดจนทรพัยส์ินอื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ 

นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุหรือมีไวใ้นตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกนัความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทนุ เช่น การท าสวอป และ/
หรือสัญญาฟอรเ์วิรด์ที่อา้งอิงกับราคาตราสาร อัตราดอกเบีย้ และ/หรือสัญญาฟิวเจอร ์เป็นตน้ ตามที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัยห์รือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้(Non-investment grade) ตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บัการ
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) และตราสารทนุที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจมี
ไวซ้ึ่งตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) ตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บัการจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือ (Unrated) หรือตราสารทุนที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted securities) ได ้เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีน้ั้นไดร้บัจัด
อนัดบัความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทนุได ้(Investment grade) หรอืจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(listed securities) แลว้แต่กรณี ในขณะที่
กองทนุลงทนุเท่านัน้  
ในการค านวณสดัส่วนการลงทนุของกองทนุรวมตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันีร้วมดว้ยก็ได ้
ทัง้นี ้โดยตอ้งค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั 
1  .ช่วงระยะเวลา  30 วนั นบัแตว่นัที่จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 
2  .ช่วงระยะเวลา  30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 
3. ช่วงระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยส์ินของกองทนุเน่ืองจากไดร้บัค าสั่งขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรอืมีการโอนยา้ย
กองทนุจ านวนมากหรอืเพื่อรอการลงทนุ ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกินกวา่ 10 วนัท าการ 
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บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กส าหรบักองทนุนี ้ใหห้มายถึง บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลกัทรพัย ์
เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซือ้หุน้ที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก ( IPO) ที่มี Market Cap ที่มีมูลค่าหลักทรพัยต์ามราคาตลาด 
(Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ลา้นบาท ณ วนัท าการก่อนหนา้วนัที่กองทนุลงทนุ ทัง้นี ้หากต่อมามลูค่าตลาดของบรษัิทขนาดกลาง
และขนาดเล็กเติบโตกว่าหลกัเกณฑท์ี่โครงการก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะมีไวซ้ึ่งหุน้ของบริษัทดงักล่าวต่อไปได ้โดยไม่ถือว่า เป็น
การผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน นอกจากนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑใ์นการก าหนดความหมายของ
บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่ก  าหนดไวไ้ด ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสภาวะตลาด ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยถือว่าได้ รบั
ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

ผู้ลงทุนจะได้อะไรจำกเงนิลงทุน  
ผูล้งทุนมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนในรูปของก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ เมื่อผูล้งทุนขายคืนหน่วยลงทุน และสามารถนาเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการออมไปลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในปีที่ลงทนุได ้โดยผูล้งทนุตอ้งปฏิบติตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเง่ือนไข ที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกาหนด 
 

ลักษณะส ำคัญของกองทนุ 

• มีกำรก ำหนดประเภทผู้ลงทุน หรือแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หรือไม่ :  
กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป และมกีารแบง่ชนิดหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนดิ ไดแ้ก่ 
1. ชนิดเพ่ือการออม (ช่ือยอ่: ASP-SME-SSF) เปิดเสนอขาย ตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 

เหมาะส าหรบัผูล้งทนุที่ตอ้งการออมเงินระยะยาว โดยเงินลงทนุสามารถน าเงินไปลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา ตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเง่ือนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศก าหนด  

2. ชนิดเพ่ือการออมพิเศษ (ช่ือยอ่: ASP-SME-SSFX) เปิดเสนอขาย ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 เท่านัน้ 
เหมาะส าหรบัผูล้งทนุที่ตอ้งการออมเงินระยะยาว และตอ้งการไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีเพิ่มเติมตามมติคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่  
10 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยแยกจากวงเงินหกัลดหยอ่นคา่ซือ้หน่วยลงทนุออกจากชนิดเพื่อการออม  

ตวัอย่างการค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ : โดยสมมตุิให ้
วันที ่1 
1. มลูค่าหน่วยลงทนุเสนอขายครัง้แรก (IPO) ทัง้หมด 35,000,000 บาท มลูค่าต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลงัหกัคา่ธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุและค่าธรรมเนียมซือ้ขายหลกัทรพัย)์ แบง่เป็น 
- หน่วยลงทนุชนดิเพ่ือการออม 20,000,000 บาท    
- หน่วยลงทนุชนดิเพ่ือการออมพิเศษ 15,000,000 บาท    
2. มีสว่นเพ่ิมของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิเกิดขึน้ 20,000 บาท    
3. มีรายการซือ้หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมพิเศษ จ านวน 10,000 บาท    

  กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดเพือ่กำรออม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดเพือ่กำรออมพเิศษ  
มูลค่ำหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยได้หลังหกัค่ำธรรมเนียม
กำรขำยและค่ำธรรมเนียมซือ้ขำยหลักทรัพย ์(ถ้ำมี) 

35,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 

มีส่วนเพิม่ของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธเิกดิขึน้ 20,000 บำท 20,000.00 11,428.57 8,571.43 
มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิก่อนหกัค่ำใช้จ่ำยกองทุน 35,020,000.00 20,011,428.57 15,008,571.43 

วิธีคิดกำรปันส่วนมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ   

หน่วยลงทุนชนิดเพือ่กำรออม = 35,020,000 x (20,000,000/35,000,000) 

หน่วยลงทุนชนิดเพือ่กำรออมพเิศษ  = 35,020,000 x (15,000,000/35,000,000) 
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  กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดเพือ่กำรออม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดเพือ่กำรออมพเิศษ  

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยของกองทนุรวมต่อวัน (หำร 365 วัน) 

ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร )ต่อปี(  โดยประมำณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 0.50% (+VAT 7%) = 0.535% -513.31 -293.32 -219.99 

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน 0.10% (+VAT 7%) = 0.107% -102.66 -58.66 -44.00 

ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์0.03% (+VAT 7%) 
= 0.0321% 

-30.80 -17.60 -13.20 

ค่ำธรรมเนียมรวมต่อวัน -646.77 -369.58 -277.19 

มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ )NAV (  35,019,353.23 20,011,058.99 15,008,294.24 

จ ำนวนหน่วยลงทุน )หน่วย(  3,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 

มูลค่ำหน่วยลงทุน )บำทต่อหน่วย(  10.0055 10.0055 10.0055 
 
วันที ่2  
1. มีรายการซือ้หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม จ านวน 30,000 บาท  
2. มีรายการขายคืนหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมพิเศษ จ านวน 100,000 บาท  
3. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมพิเศษ จ านวน 10,000 บาท 
4. มีสว่นเพ่ิมของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิเกิดขึน้ 250,000 บาท  

  
กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน 

ชนิดเพือ่กำรออม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดเพือ่กำรออมพเิศษ  
มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทนุของวันก่อนหน้ำ 

)บำท(  (วนัที่ 1) 
35,019,353.23 20,011,058.99 15,008,294.24 

รายการทีเ่กีย่วข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด       

1. ซือ้หน่วยลงทนุชนิดเพือ่กำรออม       

2. ซือ้หน่วยลงทนุชนิดเพือ่กำรออมพเิศษ 10,000.00   10,000.00 
รวมรำยกำรทีเ่กีย่วข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

)บำท(  10,000.00   10,000.00 
มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิภำยหลังรำยกำรทีเ่กี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุนแตล่ะชนิด 

35,029,353.23 20,011,058.99 15,018,294.24 

ส่วนเพิม่ของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ  
จ ำนวน 250,000 บำท 

250,000.00 142,816.36 107,183.64 

มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิก่อนหกัค่ำใช้จ่ำยกองทุน 35,279,353.23 20,153,875.35 15,125,477.88 
วิธีคิดกำรปันส่วนมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ   
หน่วยลงทุนชนิดเพือ่กำรออม  =  35,279,353.23 x(20,011,058.99/35,029,353.23) 
หน่วยลงทุนชนิดเพือ่กำรออมพเิศษ = 35,279,353.23 x(15,018,294.24/35,029,353.23) 

ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมต่อวนั (หำร 365 วัน) 

ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร )ต่อปี(  โดยประมำณของแต่ละชนิดกองทุน 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 0.50% (+VAT 7%) = 0.535% -517.11 -295.41 -221.70 
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กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน 

ชนิดเพือ่กำรออม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดเพือ่กำรออมพเิศษ  

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน 0.10% (+VAT 7%) = 0.107% -103.42 -59.08 -44.34 

ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์0.03% (+VAT 7%)  
= 0.0321% 

-31.03 -17.72 -13.30 

ค่ำธรรมเนียมรวมต่อวัน -651.56 -372.21 -279.34 
มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ )NAV (  35,278,701.68 20,153,503.14 15,125,198.54 
จ ำนวนหน่วยลงทุน )หน่วย(  
- หน่วยลงทนุเพิ่มขึน้จากการซือ้หนว่ยลงทนุชนิดเพ่ือการ
ออมพิเศษ จ านวน10,000 บาท/10.0055  
= 994.5300 หนว่ย 

3,500,994.5300 2,000,000.0000 1,500,994.5300 

มูลค่ำหน่วยลงทุน )บำทต่อหน่วย(  10.0768 10.0768 10.0768 

 
วันที ่3 
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดเพื่อการออม จ านวน 30,000 บาท 
2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมพิเศษ จ านวน 100,000 บาท 
3. มีสว่นเพ่ิมของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิเกิดขึน้ 90,000 บาท 

  
กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน 
ชนิดเพือ่กำรออม 

หน่วยลงทุน 
ชนิดเพือ่กำรออมพเิศษ  

มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนของวันกอ่นหน้ำ (บำท) 
(วนัที่ 2) 

35,278,701.68 20,153,503.14 15,125,198.54 

รายการทีเ่กีย่วข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด       
1. ซือ้หน่วยลงทนุชนิดเพือ่กำรออม  
จ ำนวน 30,000 บำท 

30,000.00 30,000.00   

2. ขำยคนืหน่วยลงทุนชนิดเพือ่กำรออมพเิศษ 
จ ำนวน 100,000 บำท 

-100,000.00   -100,000.00 

รวมรำยกำรทีเ่กีย่วข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด )บำท(  -70,000.00 30,000.00 -100,000.00 
มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิภำยหลังรำยกำรทีเ่กี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุนแตล่ะชนิด 

35,208,701.68 20,183,503.14 15,025,198.54 

ส่วนเพิม่ของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ จ ำนวน 90,000 บำท 90,000.00 51,592.79 38,407.21 
มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิภำยหลังรำยกำรทีเ่กี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุนแตล่ะชนิด และส่วนเพิม่ฯ 

35,298,701.68 20,235,095.93 15,063,605.74 

วิธีคิดกำรปันส่วนมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ  
หน่วยลงทุนชนิดเพือ่กำรออม  =  35,298,701.68 x (20,183,503.14/35,208,701.68) 
หน่วยลงทุนชนิดเพือ่กำรออมพเิศษ = 35,298,701.68 x (15,025,198.54/35,208,701.68) 

ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมต่อวนั (หำร 365 วัน) 

ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร )ต่อปี(  โดยประมำณของแต่ละชนิดกองทุน 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 0.50% (+VAT 7%) = 0.535% -517.39 -296.60 -220.80 
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน 0.10% (+VAT 7%) = 0.107% -103.48 -59.32 -44.16 
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กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน 
ชนิดเพือ่กำรออม 

หน่วยลงทุน 
ชนิดเพือ่กำรออมพเิศษ  

ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์0.03% (+VAT 7%)  
= 0.0321% 

-31.04 -17.80 -13.25 

ค่ำธรรมเนียมรวมต่อวัน -651.91 -373.71 -278.20 

มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) 35,298,049.76 20,234,722.22 15,063,327.54 
จ ำนวนหน่วยลงทุน )หน่วย(  
- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้จำกกำรซือ้หน่วยลงทุนชนิดเพือ่
กำรออมจ ำนวน 30,000 บำท/10.0768  
= 2,977.1355 หน่วย 
- หน่วยลงทุนลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุชนิด
เพือ่กำรออมพเิศษ จ ำนวน 100,000 บำท/10.0768  
= 9,923.7853 หน่วย 

3,494,047.88 2,002,977.1356 1,491,070.7447 

มูลค่ำหน่วยลงทุน )บำทต่อหน่วย(  10.1023 10.1023 10.1023 

 
• กองทุนรวมนีมี้จ ำนวนเงนิทนุโครงกำรล่ำสุดเท่ำใด ?  

3,000 ลา้นบาท และสงวนสิทธิที่จะเพิ่มทนุไดต้ามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

• เหมำะสมกบัเงนิลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในระยะเวลำนำนเทำ่ใด ? 
- ผูล้งทนุที่ประสงคจ์ะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี และสามารถออมเงินระยะยาวได ้ทัง้นี ้กองทนุรวมเพื่อการออม ผูล้งทนุตอ้งถือครอง
หน่วยลงทนุเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี เพื่อที่จะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีจากการลงทนุ 

- กองทนุนีเ้ป็นกองทนุเพื่อการออม เพื่อที่จะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีจากการลงทนุ ผูล้งทนุที่ซือ้หน่วยลงทนุตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่
กรมสรรพากรก าหนดเท่านัน้ 

- สามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ของบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดเล็กที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้
หรือลดลงจนต ่ากว่ามลูค่าที่ลงทนุและท าใหข้าดทนุได ้ 

• ปัจจัยใดมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงนิลงทุน ? 

1. ความผนัผวนทางดา้นราคาหรอืผลตอบแทนที่อาจเกิดขึน้กบัหลกัทรพัยห์รือตราสารที่กองทนุลงทนุ 

2. การขาดสภาพคล่องของตราสาร 

• เป็นกองทนุรวมทีมี่ผู้ประกันเงนิลงทุน หรือมุ่งเน้นคุ้มครองเงนิต้น หรอืไม่ ? 
เป็นกองทนุรวมทั่วไปที่ไม่ใช่กองทนุที่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุ และไม่ไดคุ้ม้ครองเงินตน้ 

• รอบระยะเวลำบัญชี  
วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีคือ 31 มีนาคมของทกุปี 

• กำรลงทุนในกองทุนรวมนีค้วรเปรียบเทยีบกับตัวชีว้ัด (Benchmark) ใด ?  

ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI)  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใตก้รอบ
นโยบายการลงทนุที่ก  าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยนตวัชีว้ดั 
ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักลา่วผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ ภายในเวลาที่ผูล้งทนุ
สามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือ 
ประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ  
การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีที่ผูอ้อกตวัดัชนีของตัวชีว้ดัไม่ไดจ้ัดท าหรือเปิดเผยขอ้มลู/อัตราดังกล่าวอีกต่อ ไป  
โดยบริษัทบริษัทจดัการจะแจง้เปลี่ยนแปลงดงักล่าวผูถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ภายใน
เวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได ้

• กองทุนรวมก ำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) ทีมิ่ได้มีวัตถุประสงคเ์พื่อลดควำมเส่ียงหรือตรำสำร
ทีมี่สัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) อย่ำงไร ? 
กองทุนรวมจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่มิไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสี่ยง โดยจ ากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน และอาจลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้
แฝงในอตัราส่วนไม่เกินกว่าที่ประกาศก าหนด โดยรายละเอียดการค านวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อการ
ค านวณอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว จะพิจารณาตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

• ผลกระทบทำงลบที่มำกที่สุดจำกกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่มิได้มีวัตถุประสงคเ์พื่อลดควำมเส่ียงหรือตรำสำรที่มี
สัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ต่อเงนิทุนของกองทุนรวมเป็นอย่ำงไร ? 
หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมาก หรอืทิศทางการลงทนุไม่เป็นไปตามที่คาดการณจ์นอาจท าใหก้องทนุขาดทนุจากการลงทนุ
ในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้หรือตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง อย่างไรก็ตาม การขาดทนุดงักลา่วจะไม่เกินรอ้ยละ 100 
ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะหปั์จจัยที่เก่ียวขอ้งที่มีผลกระทบต่อราคาและมีการปรบัเปลี่ย น
สถานะการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ใหท้ันเหตุการณ์โดยการค านวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวการณ์เพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการลงทนุอยู่ตลอดเวลา 
 

ข้อก ำหนดในกำรซือ้ขำยและโอนหน่วยลงทนุ 

• กองทุนรวมนีมี้วิธีกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร ?  

กำรเปิดเสนอขำยหน่วยลงทุน 
1. ชนิดเพื่อการออม (ช่ือย่อ: ASP-SME-SSF) เปิดเสนอขาย ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก

และครัง้ถดัไป ไม่นอ้ยกวา่ 1 บาท 
2. ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (ช่ือย่อ: ASP-SME-SSFX) เปิดเสนอขาย ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 เท่านัน้ มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก

และครัง้ถดัไป ไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 

ผูล้งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ จะสามารถน าเงินที่ซือ้ไปหักลดหย่อนเงินไดพ้ึงประเมินไดต้ามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 
ตามมติคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ผูล้งทนุตกลงรบัทราบวา่หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมพิเศษ ส าหรบัเงินลงทนุที่ซือ้เกินวงเงินจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี อีกทัง้ จะไม่นบัเป็น
เงินลงทนุปกติของกองทนุหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม 

ผูส้นใจลงทนุสามารถขอรบัหนงัสือชีช้วน เอกสารการจองซือ้ และคูม่ือการลงทนุ (ถา้มี) ไดท้ี่บรษัิทจดัการและ/หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รบัซือ้คืน (ถา้มี) ในระหว่างวนัและเวลาท าการ  

ทั้งนี ้ในการเปิดบัญชีกองทุนหรือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมเป็นครัง้แรก บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีคู่มือการลงทุน (ถ้ามี) 
ซึง่ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งศกึษาและปฏิบตัิตามเพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขอรบัคู่มือการลงทนุไดท้ี่
บริษัทจดัการ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน และดาวนโ์หลดไดท้ี่ http://www.assetfund.co.th 
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ในกรณีที่ไม่เคยมีบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ผูส้นใจลงทนุตอ้งเปิดบญัชีดงักล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ
และเอกสารที่ก าหนดอย่างถูกตอ้งและตามความเป็นจริง พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน ตามที่บริษัทจัดการก าหนดในการเปิดบญัชีผูถื้อ
หน่วยลงทนุซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
1. กรณีบคุคลธรรมดา  
 ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราช การ หรือส าเนาบตัรประจ าตวัพนักงานรฐัวิสาหกิจ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทางซึง่ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 

ผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งรบัทราบและยินยอมที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดในใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่ วยลงทนุและใบค าขอ
เปลี่ยนแปลงขอ้มลู รวมทัง้เง่ือนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะก าหนดต่อไป ทัง้นี ้กรณีบริษัทจัดการจะแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
วิธีการเปิดบญัชีบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนนุ
การขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) 

กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก (หลัง IPO) 
บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทกุวนัท าการ ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ ถึงเวลา 15.30 น. โดยผูส้ั่งซือ้
จะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ต  ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าตามเง่ือนไขของการสั่งซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป ตามราคาขายหน่วยลงทนุที่ค  านวณได้ ณ 
สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ โดยกรอกรายละเอียดใน
ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มช าระเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้น ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป บริษัทจดัการเปิด
เสนอขายหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม (ASP-SME-SSF) เท่านัน้ 

ผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดัการและ/หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน (ถา้มี) หรือช่องทาง
อื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถา้มี) เช่น Asset Plus Online (https://tradeassetfund.com) แอปพลิเคชนั ASP FUND โดยสามารถ
ดาวนโ์หลดไดผ้่าน App Store (iOS) และ Play Store (Android) ทัง้นี ้สามารถดูขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซต ์www.assetfund.co.th หรือ
สอบถามขอ้มลูไดท้ี่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท ์02-672-1111 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท ์หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในเวลา 15.30 น. 
ของวนัส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลสั จ ากัด” ซึ่ง
เป็นบญัชีกระแสรายวนัที่เปิดไวก้บัธนาคารดงัต่อไปนี ้ 
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎรบ์รูณะ   
2. ธนาคารกรุงศรอียธุยา สาขาพระรามที่ 3  
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร และ 
4. ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาถนนวิทย ุ
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพรท์าวเวอร ์
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอาคารสาทรซิตี ้ 
7. ธนาคารยโูอบี สาขาสาทร 2 

บรษัิทจดัการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบญัชีดงักลา่ว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขาย
หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

ทัง้นี ้ดอกเบีย้รบัหรอืผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไดร้บัจากบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุขา้งตน้ บรษัิทจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นผลประโยชนต์่อกองทนุ 

ทัง้นี ้หากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทุนส่งค าสั่งซือ้ภายหลงัช่วงระยะเวลาที่ก าหนด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ไดร้บัค่าสั่งซื ้อหน่วยลงทุน
ภายในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด ใหถื้อเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไปตามราคาขายหน่วยลงทนุที่ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการ
ซือ้ขายถดัไป 
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ในการช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอื่นที่ จดัตัง้โดยบริษัทจดัการเพื่อสั่งซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินจนเต็มมลูค่าจะหกักลบลบหนีก้บับรษัิทจดัการไม่ได ้ 

การสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการไดร้บัเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนครบถว้นและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพื่อให้
บริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้จะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็น
กรณีพิเศษ  

สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในทะเบียน
ผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้ตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่บรษัิทจดัการได้
พิจารณาแลว้เห็นว่าการสั่งซือ้ในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความ
รบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษัิทจดัการ  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง วนัเวลาและวิธีการซือ้ขายหน่วยลงทนุไดใ้นอนาคต ภายใตเ้ง่ือนไข หลกัเณฑ์
และวิธีการที่บริษัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั หากเป็นกรณีที่เป็นประโยชน์
ต่อผูถื้อหน่วยลงทนุและ/หรือแก่กองทุนรวมและ/หรือเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลงทนุในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนั ก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถา้มี)  

วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิาร การซือ้หน่วยลงทนุแบบลว่งหนา้ (Saving Plan)  
บรษัิทจดัการอาจรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารการซือ้หน่วยลงทนุแบบสม ่าเสมอดว้ยวิธีการหกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึง่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
สามรถติดต่อขอใชบ้รกิารไดท้ี่บรษัิทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน (ถา้มี) โดยกรอกแบบฟอรม์ “หนงัสือยินยอมใหห้กับัญชี
เงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุลว่งหนา้” โดยบรษัิทจดัการจะท าการสง่ขอ้มลูการหกัเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็น
การช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุตามจ านวน และงวดการสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้ะบุไวใ้นแบบฟอรม์ “หนงัสือยินยอมใหห้กับญัชี
เงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุลว่งหนา้” และ/หรือท ารายการผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตตามที่ผูถื้อหน่วยลงทนุสมคัร
ใชบ้รกิารผ่านช่องทางอินเทอรเ์น็ตไว ้ทัง้นี ้เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีการตา่งๆ ตามที่บรษัิทจดัการก าหนด  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซือ้หน่วยลงทนุแบบล่วงหนา้ ในกรณีที่บรษัิทจดัการพบว่าเอกสารหรอืขอ้มลูที่ไดร้บัจากผูส้ั่งซื ้อ
ไม่ถกูตอ้งครบถว้น หรอืในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหกับญัชีเงินฝากเป็นจ านวน 2 งวดติดต่อกนั 

การจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้โดยค านวณจากจ านวนเงินที่ไดร้บัช าระหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการขาย 
โดยจ านวนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัจดัสรรจะค านวณตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่ง แต่ใชท้ศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยม
ต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
ในกรณีที่จ  านวนเงินที่ระบใุนใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินที่บริษัทจดัการไดร้บัช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้
ตามจ านวนเงินที่ไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 
ในกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนนั้นมีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้ รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใชห้ลกัการ “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามค าสั่งซือ้ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้น
กรณีที่สั่งซือ้พรอ้มกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษัิทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ ใหผู้ส้ั่งซือ้ที่สั่งซือ้
พรอ้มกนันัน้ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุที่ผูส้ั่งซือ้แต่ละรายสั่งซือ้เขา้มา (Pro Rata) ทัง้นี ้บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่
จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
ในกรณีที่บรษัิทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่การจดัสรรหน่วยลงทนุมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรอืต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ หรอืต่อ
ช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วน
หรือทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้ทราบลว่งหนา้ 



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด ์มิด แคป อิควิตี ้เพื่อการออม   9 

การคืนเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนและจ านวนหน่วยลงทุนที่ผูส้ั่งซือ้รวมกันเกินจ านวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไวบ้ริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการสั่งซือ้ก่อนไดก้่อน และหากมีการสั่งซือ้พรอ้มกนั และมีหน่วยลงทนุ
ไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษัิทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ใหผู้ส้ั่งซือ้ที่สั่งซือ้พรอ้มกนันัน้ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุ
ที่ผูส้ั่งซือ้แต่ละรายสั่งซือ้เขา้มา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได ้
โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และบรษัิทจดัการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหผู้ส้ั่ งซือ้ตาม
วิธีการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผูส้ั่งซือ้ระบุไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ 

วิธีกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผูล้งทนุ  
- ชนิดเพ่ือการออม : มี  
- ชนิดเพ่ือการออมพิเศษ : ม ี

ส าหรบัการขายคืนหน่วยลงทนุในแต่ละรายการ บรษัิทจดัการจะหกัเงินลงทนุในแต่ละรายการของผูถื้อหน่วยลงทนุตามวิธี “เขา้ก่อน ออกก่อน” 
(FIFO) ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่สมาคมบรษัิทจดัการกองทนุก าหนด  

ผูล้งทนุที่ซือ้หนว่ยลงทนุตอ้งศกึษาและปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นคูม่ือการลงทนุเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุเพื่อการออม อย่างไรก็ตาม 
การขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีนั้น ผูถื้อหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที่จะตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขและวิธีการที่
ก  าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายภาษี
อากร ผูถื้อหน่วยลงทนุมีหนา้ที่ตอ้งเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากรดว้ย 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไดท้ี่บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) หรือช่องทางอื่นใด
ตามที่บรษัิทจดัการก าหนด (ถา้มี) เช่น Asset Plus Online (https://tradeassetfund.com), แอปพลิเคชนั ASP FUND โดยสามารถดาวน์
โหลดได้ผ่าน App Store (iOS) และ Play Store (Android) ทั้งนี ้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือ
สอบถามขอ้มลูไดท้ี่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท ์02-672-1111 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลาเริ่มท าการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่
ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

ส าหรบัการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุโดยผ่านบริษัทจดัการและ/หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) ภายหลงัวนัเวลาที่ก าหนดของวนั
ท าการซือ้ขายใด ใหถื้อวา่เป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป ตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค  านวณได ้
ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบูรณต์่อเมื่อบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี)ไดร้บัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ
และไดท้ ารายการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ ไดร้บัอนุญาตจาก
บรษัิทจดัการเป็นพิเศษ 

ผูส้ั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสั่งขายคืนได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจดัการอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการตามขอ้ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ" 

อนึ่ง ในกรณีที่บญัชีของผูถื้อหน่วยลงทนุไม่มีมูลค่าคงเหลือในบญัชี และบญัชีนัน้ไม่มีการติดต่อขอใชบ้รกิารเป็นเวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี 
บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีดงักลา่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

ทัง้นี ้ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจัดการทราบโดยทนัทีในกรณีที่มีผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
มลูค่าตัง้แต ่10 ลา้นบาทขึน้ไป 
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การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ  
ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ" หรอื "การหยดุรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ" บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืน 
โดยค านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัที่บรษัิทจดัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
ในกรณีที่ผูส้ั่งขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนเงินที่สั่งขายคืน โดยคณูจ านวนหน่วยลงทนุดว้ยราคารบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุที่ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คืนนัน้  
ในกรณีที่ผูส้ั่งขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทนุที่สั่งขายคืนดว้ย ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค  านวณได ้
ณ วนัท าการรบัซือ้คืนนัน้ ทัง้นี ้จ  านวนหน่วยลงทนุที่ค  านวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผู้สั่งขายคืนมีจ านวนหน่วยลงทุนตาม
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทนุที่สั่งขายคืน  
ในกรณีที่จ  านวนหน่วยลงทุนที่ผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดที่ผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทนุ บรษัิทจดัการจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ  
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้ เท่าที่บริษัทจัดก าร
สามารถรบัซือ้คืนไดจ้ากจ านวนเงินสดของกองทนุ  
บรษัิทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทนุในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ 

การช าระเงินคา่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
บรษัิทจดัการจะช าระเงินคา่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่บรษัิทจดัการกองทนุรวมยงัไม่สามารถช าระคา่ขายคืนตามก าหนดเวลาดงักลา่ว เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการค านวณ
มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามที่สมาคมก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบ
จากส านกังาน ใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัที่เสรจ็สิน้การค านวณดงักลา่ว 
ทัง้นี ้บรษัิทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ผูถื้อหน่วยลงทนุระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบัญชีผูถื้อ
หน่วยลงทนุ หรอืใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 

• วิธีสับกำรเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นอย่ำงไร ? 
ส าหรบัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการ บริษัทจัดการจะหกัเงินลงทนุในแต่ละรายการของผูถื้อหน่วยลงทุนตามวิธี “เขา้ก่อน 
ออกก่อน” (FIFO) ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่สมาคมบรษัิทจดัการกองทนุก าหนด  

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปิดใหม้ีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหรอือนญุาตใหม้ีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุบางกองทนุก็ได ้โดย
ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (IPO) และภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยจะ
ประกาศใหท้ราบผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการและ/หรอืผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืน (ถา้มี) 

บริษัทจดัการยงัไม่เปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่งชนิดหน่วยลงทนุภายในกองทนุเดียวกนัได ้หากบริษัท
จดัการเปิดใหบ้ริการดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้โดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและ/ห รือ
เว็บไซตข์องผูส้นนัสนนุการขาย (ถา้มี)  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหนึ่ง (กองทนุตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของอีกกองทนุหนึ่ง 
(กองทนุปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางซึ่งไดห้กัค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถา้มี) เพื่อไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทาง ในกรณีที่กองทนุตน้ทางใดมีการคิดค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การค านวณหน่วยลงทุนที่จะขายคืนจากกองทนุตน้ทาง จะใชเ้กณฑก์ารค านวณโดยระบบ “เขา้ก่อน 
ออกก่อน (FIFO)”  
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ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยงัไม่เปิดรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้และค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในช่วง 3 เดือน 
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้ โดยบริษัทจะแจง้วนัที่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุสามารถท ารายการขายคืนหน่วยลงทนุได ้ใหท้ราบผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการและ/หรอืผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืน (ถา้มี) 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดต้ามที่บรษัิทจดัการก าหนดใหส้ามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได ้ทกุวนัท าการ ตัง้แต่เวลา
เริ่มท าการ ถึงเวลา 15.30 น. โดยผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
(ถา้มี) หรอืช่องทางอื่นใดตามที่บรษัิทจดัการก าหนด (ถา้มี) เช่น Asset Plus Online (https://tradeassetfund.com) แอปพลิเคชนั ASP FUND 
โดยสามารถดาวนโ์หลดไดผ้่าน App Store (iOS) และ Play Store (Android) ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซต ์www.assetfund.co.th 
หรอืสอบถามขอ้มลูไดท้ี่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท ์02-672-1111 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บรษัิทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตามที่ก าหนดไวใ้น ”ค่าธรรมเนียมที่
เรยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุ” 

ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(1) ในกรณีที่เป็นกองทนุตน้ทาง ใหใ้ชร้าคารบัซือ้คืนที่ค  านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวน
เงินที่จะสบัเปลี่ยน  
(2) ในกรณีที่เป็นกองทนุปลายทาง  
(2.1) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการออมที่อยู่ภายใตก้ารบริหารของบรษัิทจัดการอื่น  
การก าหนดราคาขายหน่วยลงทนุจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุเมื่อสิน้วนัท าการที่บรษัิทจดัการถือวา่ไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด
ตน้ทาง  
(2.2) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดที่อยู่ภายใตก้ารบริหารของบรษัิทจดัการ  
1. ส าหรบักองทนุตราสารหนีท้ี่มีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใน 1 วนัท าการ (T+1) ใหใ้ชร้าคาขายที่ค  านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท า
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วยที่ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บั  
2. ส าหรบักองทนุอื่นๆ ใหใ้ชร้าคาขายที่ค  านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการที่บรษัิทจดัการถือวา่ไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดตน้ทาง
เป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วยที่ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บั 

วิธีกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
1. กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพื่อการออมภายใตก้ารจดัการของบรษัิทจดัการ   
ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมที่อยู่ภายใตก้ารจัดการ สามารถท าไดโ้ดยกรอก
รายละเอียดในใบค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งการสบัเปลี่ยน บริษัทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ จะมอบหลกัฐานการรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน  
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่าว บรษัิทจดัการจะท าการสบัเปลี่ยนมายงักองทนุปลายทาง ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่ไดร้บัค าสั่งจาก
ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

2. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพื่อการออมภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการกบักองทนุรวมเพื่อการออมภายใตก้าร
จดัการของบรษัิทจดัการอื่น   
(1) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากบรษัิทจดัการ (Switch out)  
ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทุนนี ้(กองทนุตน้ทาง) ไปยงักองทนุรวมเพื่อการออมที่อยู่ภายใตก้ารจดัการ
ของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) สามารถท าไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในใบค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจ านวนหน่วย
ลงทนุที่ตอ้งการออกจากกองทนุตน้ทาง และระบช่ืุอกองทนุปลายทางพรอ้มเอกสารหลกัฐานอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพื่อประกอบการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ แลว้น าไปยื่นที่บรษัิทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (กองทนุปลายทาง)  
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(2) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้บริษัทจดัการ (Switch in)  
ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้มายงักองทนุรวมเพื่อการออมที่อยู่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจดัการ (กองทุน
ปลายทาง) สามารถขอรบัหนังสือชีช้วน เอกสารการเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุน ใบค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และคู่มือการลงทุน ไดท้ี่
บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดท้กุวนัท าการระหว่างเวลาท าการ และแสดงความจ านงในการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเขา้กองทุนไดด้ว้ยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้มลู
ต่างๆ ในใบค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
ส าหรบัผูล้งทนุที่ยงัไม่เคยมีบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุโดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อ
หน่วยลงทนุ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ  
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่าวบรษัิทจดัการหรอืผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งท าการสบัเปลี่ยนมายงักองทนุปลายทาง ภายใน 5 วนัท าการ
นบัแตว่นัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและไดม้ีการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่สมบรูณแ์ลว้  

3. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษัิทจดัการกบักองทนุรวมเพื่อการออมภายใตก้ารจดัการของ
บรษัิทจดัการ  
ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมอื่นภายใตก้ารจดัการ (กองทนุตน้ทาง) มายงักองทนุรวมเพื่อการ
ออมที่อยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ (กองทนุปลายทาง) สามารถท าไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในใบค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
โดยระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่ตอ้งการออกจากกองทุนตน้ทาง โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไดห้ัก
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุขาออกจากกองทนุเปิดตน้ทาง (ถา้มี) และหกัส่วนต่างค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) ไปช าระค่า
ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยใชร้าคาขาย ราคารบัซือ้คืนและเง่ือนไขตามี่ระบไุวใ้นโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน  

4. กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เมื่อเกิดเหตกุารณ ์“การเลิกกองทนุรวม” (โอนยา้ยการลงทนุ)  
เมื่อเกิดเหตุการณก์ารเลิกกองทนุรวมตามหวัขอ้ “เง่ือนไขในการเลิกกองทนุ” (ส่วนขอ้ผกูพนั) บริษัทจดัการขอสงวนสิ ทธิที่จะด าเนินการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุนีไ้ปยงักองทนุเพื่อการออมอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ โดยการด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุในกรณีดงักล่าวบริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุมีความประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมดในกองทนุนีข้องผูถื้อหน่ วย
ลงทุนและมอบหมายใหบ้ริษัทจัดการเป็นผูต้ัดสินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทั้งนี ้หากบริษัทจัดการไม่สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กองทนุรวมเพื่อการออมอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการได ้บริษัทจดัการจะด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุ
ไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการอื่นที่มีนโยบายที่ความเสี่ยงต ่ากว่าหรือใกลเ้คียงกับกองทุนนี ้โดย
ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการเห็นสมควร การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลา่ว บรษัิทจดัการจะด าเนินการโอนยา้ยกองทนุตามเง่ือนไขที่
ระบไุวใ้นหวัขอ้ “การด าเนินการของบรษัิทจดัการเมื่อเลิกกองทนุรวม” (สว่นขอ้ผกูพนั)  

อย่างไรก็ตาม การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมพิเศษ (กองทนุเปิดตน้ทาง) ไปยงักองทนุรวมเพื่อการออมพิเศษหรอืกองทนุรวม
เพื่อการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมอื่นใด (กองทนุเปิดปลายทาง) กองทนุเปิดปลายทางดงักล่าวตอ้งเป็นกองทนุรวมเพื่อการออม
พิเศษเท่านัน้ หรอืเป็นกองทนุรวมเพื่อการออมที่มีนโยบายเดียวกบักองทนุเปิดตน้ทางเท่านัน้ และ/หรือ กองทนุอื่นใดที่ส  านกังาน และ/หรือ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งจะประกาศเพ่ิมเติมในอนาคต 

เง่ือนไขการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(1) ส  าหรบัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมพิเศษ จะตอ้งเป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพื่อ
การออมพิเศษ หรอืหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมพิเศษ หรอืเป็นวงเงินพิเศษตามมติคณะรฐัมนตร ีที่มีสิทธิภาษีเช่นเดียวกนัเท่านัน้  
(2) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุระบุจ านวนหน่วยลงทนุที่จะสบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ บรษัิทจดัการจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคท์ี่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
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(3) บริษัทจดัการจะแจง้ใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการตรวจสอบรายการทัง้หมดกบัทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน และหากถูกตอ้งก็จะ
ด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางเท่ากับ
จ านวนหน่วยลงทนุที่ค  านวณไดต้ามหลกัเกณฑท์ี่ระบไุวใ้นหวัขอ้ 8.2.4 ราคาขายและราคารบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่
วนัที่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(5) บริษัทจดัการอาจไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัไวแ้ลว้หรืออาจหยดุรบัค าสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดัการอยู่ในระหว่างการด าเนินการไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามหวัขอ้การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ  
(6) ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดย้ื่นค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุแลว้จะไม่สามารถเพิกถอนค าสั่งดงักล่าวไดเ้วน้แต่จะไดร้บัอนมุตัิจากบริษัทจัดการ
ก่อนเท่านัน้  
(7) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางและสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุในการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ
ปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ไดม้ีการบนัทกึขอ้มลูการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุลงในระบบของนายทะเบียนแลว้เท่านัน้  
(8) บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผูล้งทนุ หากการสับเปลี่ยนดงักล่าวขดักบัหลกัเกณฑข์องส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือท าใหเ้กิดความเสี่ยงทางกฏหมาย หรือต่อช่ือเสียงของบริษัท
จดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั  
(9) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิดตน้ทางและกองทนุปลายทาง จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขการส่งค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดตน้ทางและกองทนุเปิดปลายทางดว้ย 

บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิในการแกไ้ข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และ/หรอืก าหนดเวลารบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ไดโ้ดยตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชนต์่อกองทนุรวมและผูถื้อหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั หาก
เป็นกรณีที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุและ/หรือแก่กองทนุรวมและ/หรือเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทนุในต่างประเทศ บริ ษัทจดัการ
จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนั ก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและ/หรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  

• ข้อก ำหนดอื่นๆ ของกองทุนรวมเพือ่กำรออม 
1 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดี

กรมสรรพากร และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ถา้มี) หรอืกฎหมายภาษีอากรอื่นใดที่เก่ียวขอ้งที่จะมีขึน้ในอนาคต 
2 การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รบัสิทธิประโยชนท์างภาษี เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนไดด้  าเนินการตาม

เง่ือนไขที่กฎหมายภาษีอากรก าหนดไวค้รบถว้นแลว้ ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยลงทนุจงึมีหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้
(1) ศกึษาคูม่ือการลงทนุ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุใหช้ดัเจนก่อนตดัสินใจลงทนุ 
(2) ตรวจสอบการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการออมของตนเองใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
(3) แสดงขอ้มลูการลงทนุต่อกรมสรรพากร และด าเนินการเสียภาษีในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือมีการลงทนุไม่เป็นไปตาม
เง่ือนไขในการไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร 

3 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะ
บนัทกึบญัชีเงินลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละรายแยกรายการตามวนัที่ลงทนุ และเมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุ ขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุออกจากกองทนุบริษัทจดัการจะค านวณตน้ทนุและผลประโยชนแ์ละหกัเงินลงทนุแต่ละรายการตามวิธีการ "เขา้ก่อน ออกก่อน" 
(first in first out : FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่สมาคมบรษัิทจดัการลงทนุก าหนด  
ทัง้นี ้วนัที่ลงทนุ หมายถึงวนัที่ผูถื้อหน่วยลงทนุลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการออมแต่ละรายการ และในกรณีที่เป็นการรบัโอนจากกองทนุ
รวมเพื่อการออม ใหห้มายความถึง วนัที่ผูถื้อหน่วยลงทนุลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการออมของรายการที่รบัโอนนัน้  

4 หนงัสือรบัรองการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุเพื่อใชส้ิทธิประโยชนด์า้นภาษีของผูถื้อหน่วยลงทนุบริษัทจดัการจะจดัท าหนงัสือรบัรอง
การซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างนอ้ยตามแบบที่สมาคมประกาศก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจาก
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ส านักงาน ก.ล.ต. และจดัส่งหนังสือดงักล่าวใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือน
มีนาคมของปีถดัไป 

5 หนงัสือรบัรองการโอนบริษัทจดัการจะจดัท าหนงัสือรบัรองการโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการออมที่ผูถื้อหน่วยลงทนุขายคืน
เพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม โดยมีรายการอย่างนอ้ยตามแบบที่ สมาคมประกาศก าหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. และจดัส่งหนงัสือดงักล่าวพรอ้มเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดใน
การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการออมไปยงักองทนุรวมเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถัด
จากวนัที่บริษัทจัดการหรือตัวแทนไดร้บัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แลว้ เพื่อเป็นขอ้มูลในการจัดท าทะเบียนผูถื้อหน่วย
ลงทนุต่อเน่ืองและเพื่อใหเ้ก็บไวเ้ป็นหลกัฐานพรอ้มที่จะใหเ้จา้พนกังานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได ้

6 บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีระบบงานในการตรวจสอบการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ และจัดใหม้ีระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึง
จดัท าและส่งรายงานเก่ียวกบัการลงทนุในหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่สมาคมบริษัท
จดัการลงทนุก าหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

• กรณีใดทีบ่ริษัทจัดกำร สงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน ? 
1. บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุ

ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา  พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรฐัอเมริกาหรือผูท้ี่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคล
ดงักล่าวและบริษัท หรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจัดใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือ
ระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มส าหรบัผูล้งทนุที่เป็นบคุคลอเมริกนั (US person) 
ดงัที่กลา่วมาขา้งตน้  

2. บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้ตามค าสั่งจองซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่บรษัิทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าการจองซือ้ ใน
กรณีดงักลา่วมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรอืต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทาง กฎหมายของ
บริษัทจัดการ หรือมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนอาจเป็นความผิดมลูฐานหรือ ความผิดฐานฟอกเงิน
ตามกฎหมายเก่ียวกบัการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

• มีกำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืน กำรไม่ขำย / ไม่รับซือ้คืน หยุดรับค ำส่ังซือ้ / ขำยคนื แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร? 
บรษัิทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดม้ีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้
ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตดุงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูล

ผลประโยชนแ์ลว้ 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มีเหตุที่ท  าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลักทรพัยห์รือทรพัย์สินที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ  ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคมุของบรษัิทจดัการกองทนุรวม 
(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน

ดงักลา่วไม่ถกูตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แตห่นึ่งสตางคข์ึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคารบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

กำรไม่ขำยหรอืไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังทีรั่บไว้แล้ว 
การด าเนินการในกรณีที่ผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทนุประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทุน
ทั่วไป กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั 
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การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รบัไวแ้ล้วหรือจะหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ( suspension of 
dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
ส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์อนัเน่ืองจาก เหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวม ไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม 
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) ใหบ้ริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สน. 9/2564 
เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทนุประเภทสถาบนั 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) ดว้ยเหตอุื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้
ลงทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรบัค าสั่งซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได ้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 3 วนัท าการ ก่อนการใชส้ิทธิหยดุรบัค าสั่งซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเขา้เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (ถา้มี) และจะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่มีการเปลี่ยนแปลงการใหบ้รกิาร 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ของผูล้งทุน หากการสั่งซือ้ดงักล่าวขดักบัหลกัเกณฑข์อง
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบรหิารจดัการกองทนุ หรือ ท าใหเ้กิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อช่ือเสียงของ
บรษัิทจดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

กำรหยุดรับค ำส่ังซือ้หรอืขำยคืนหน่วยลงทุน 
เป็นไปตามประกาศ 

• กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธกีำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร ? 
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยการลงทนุของกองทุน ไม่สามารถน าไป จ าหน่าย 
โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลกัประกนัได ้ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

• ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้จำก
ช่องทำงใด ? 
ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทนุของท่านจากเว็บไซต ์ www.assetfund.co.th  

  

http://www.assetfund.co.th/
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สิทธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

• กองทุนรวมนีมี้กำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร ? 
บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุหรือผูล้งทุนทุกครัง้ที่มีการขายหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุใหผู้ล้งทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการส่งมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผู้
จองซือ้ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

• ผู้ลงทุนถูกจ ำกดัสิทธิในเรื่องใด ?  
- กรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบั
คะแนนเสียงของบคุคลนัน้ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เป็นกรณีกองทนุรวมที่มี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักลา่ว
ไดเ้ต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

- หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยการลงทนุของกองทนุ ไม่สามารถน าไป จ าหน่าย 
โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลกัประกนัได ้ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

• ช่องทำง / วิธกีำรตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธอิอกเสียง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงได ้โดยวิธีการที่บริษัทจัดการไดเ้ปิดเผยไวท้ี่
ส  านกังานของบรษัิทจดัการ หรอืผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบรษัิทจดัการ www.assetfund.co.th หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

• ช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนท ำได้อย่ำงไร ? 
- 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 ์02-470-1962 / 02-470-1523 

• กำรระบุภูมิล ำเนำในประเทศไทยเพือ่กำรวำงทรัพยส์ ำหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรำยทีไ่ม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทยการระบุ
ภมูิล  าเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรพัยส์  าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายที่ไม่มีภมูิล  าเนาในประเทศไทย (ถา้มี) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุไม่มีภมูิล  าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษัิทจดัการกองทนุรวมจะอา้งองิที่อยู่ของบรษัิทจดัการกองทนุรวมเป็น
ภมูิล  าเนาเพ่ือการวางทรพัยใ์นกรณีที่ตอ้งมีการวางทรพัย ์

• บริษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจำกบุคคลที่เป็นผู้ให้บริกำร อันเน่ืองมำจำกกำรใช้บริกำรของบุคคล
ดังกล่ำวในกำรจัดกำรกองทุนได้แต่ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑดั์งต่อไปนี ้ 
(1) ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่มีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุน
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละ  
(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจดัการใชบ้ริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อใหก้องทุนไดร้บัประโยชนจ์าก
บคุคลดงักลา่ว (churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทุนที่อยู่ภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจัดการ  บริษัทตอ้งกระท าดว้ยความเป็น
ธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อาจมีไวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย 
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บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกับกำรด ำเนินกำรของกองทุน 

• 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 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 

• จ ำนวนกองทุนรวมทัง้หมดภำยใต้กำรบรหิำรจัดกำรของบริษัท 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 53 กองทนุ  
มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมเท่ากบั 57,077,080,207.88 บาท 

• รำยช่ือคณะกรรมกำรกำรลงทนุ  
1.  นายณฐัพล  จนัทรส์ิวานนท ์  
2. นายไมตรี โสตางกรู  
3. นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ  
4. นางสาวทิพยว์ดี อภิชยัสิร ิ  
5. นายกฤช โคมิน  
6.  นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 
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• รำยช่ือผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิำรศึกษำ และประสบกำรณก์ำรท ำงำนทีเ่กี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทนุรวม รวมทัง้
หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว 

ช่ือ-สกุล ประวัตกิำรศกึษำ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
หน้ำที ่

ควำมรับผิดชอบ 
นางสาวทิพยว์ดี อภิชยัสิร ิ* - MBA Executive, Chulalongkorn 

University, Thailand 
- Bachelor’s degree in Computer 

Engineering, Chulalongkorn 
University 

- CFA Charterholder 
 

- 2017 – Present: Equity Fund 
Manager, Asset Plus Fund 
Management 

- Feb 2012 – Apr 2017: Vice 
President, Domestic Equity Fund 
Manager, UOB Asset Management 
(Thailand)  

- Dec 2009 – Feb 2012: Fund 
Manager, Tisco Asset Management  

- Apr 2006 – Dec 2009: Asset 
Allocation Strategist and Investment 
Analyst, SCB Asset Management 

บรหิารกองทนุ 

นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ * - Master of Science in Financial 
Investment and Risk 
Management (2010), The 
National Institute of Development 
Administration (NIDA) 

- Bachelor of Business 
Administration in Finance (2008), 
Kasetsart University  

- CFA Charterholder 

- 2017–Present: Senior Fund Manager, 
Asset Plus Fund Management 

- 2011-2017: Senior Fund Manager, 
TISCO Asset Management 

- 2008-2011: Fund Manager, CIMB-
Principal Asset Management  

บรหิารกองทนุ 

นายกฤช โคมิน * 
 

- Msc. Microsystem Engineering 
Albert ludwig universitat 

- Nano Engineering, Chulalongkorn 
University, Thailand 

- -CFA Charterholder 

- 2016-Present: Equity Fund Manager, 
Asset plus Fund Management 

- 2015-2016: Assistant Fund Manager, 
Asset Plus Fund Management 

- 2014-2015: Project manager Mahidol 
University Faculty of science 

- 2013-2014: Nanoscience 
Researcher IMTEK 

บรหิารกองทนุ 

นาย ยรุนนัท ์วิภศูิริ - Bachelor of Business 
Administrative, Mahidol 
International College, Thailand 

- Master of Investment Analysis, 
Aston University, Birmingham, 
United Kingdom 

- CISA I 

- 2020- Present: Equity Fund 
Manager, Asset Plus Fund 
Management 

- 2019 - 2020 :Assistant Fund 
Manager, Asset Plus Fund 
Management 

- 2018-2019: Equity Analyst for 
Private Portfolio, KTZMICO 
Securities 

- 2016-2018: Equity Analyst for 
Private Portfolio, SCB Securities  

บรหิารกองทนุ 

* ปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการกองทนุและผูจ้ดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (ถา้มี) 
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• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน ์

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ 

นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน 
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั โทรศพัท ์02-672-1111 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-470-3200 

นอกจากหนา้ที่ตามสญัญาแตง่ตัง้แลว้ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผูด้แูลผลประโยชน ์ยงั
มีหนา้ที่ตามกฎหมายในการรกัษาประโยชนผ์ูล้งทนุดว้ย 

• รำยช่ือผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม 
นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์
นาย เทอดทอง เทพมงักร 
นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต ้
นาย อดุม ธนรูตันพ์งศ ์
นางสาว ชตุิมา วงษศ์ราพนัธช์ยั 
นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ 

ที่อยู่ : บรษัิท พีวี ออดิท จ ากดั 100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผูส้อบบัญชีในภายหลงั โดยผูส้อบบัญชีดังกล่าวตอ้งเป็นบุคคลที่ไดร้บัความเห็นชอบตาม
ประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี  

สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีที่รบัรองทั่วไป 
 

ช่องทำงทีผู้่ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับกองทนุ 

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

• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื 

1. บรษัิท หลกัทรพัยไ์อรา่ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-684-8888 
2. บรษัิท แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั โทรศพัท ์02-648-3600 
3. บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั โทรศพัท ์1240 กด 8 
4. บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั โทรศพัท ์02-508-1567 
5. บรษัิท หลกัทรพัยเ์อเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2680-1234 
6. บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั โทรศพัท ์02-680-5000 
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7. บรษัิท หลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2231-3777  
8. บรษัิทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-659-3390 
9. บรษัิท หลกัทรพัยค์นัทรี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-205-7000 
10. บรษัิท หลกัทรพัยซ์ีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์02-841-9000 
11. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-626-7777 
12. บรษัิท หลกัทรพัยโ์นมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-638-5000 
13. บรษัิท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุฟินโนมีนา จ ากดั โทรศพัท ์02-026-5100 
14. บรษัิท หลกัทรพัยฟิ์นนัซา่ จ ากดั โทรศพัท ์0-2660-5000 
15. บรษัิท หลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2660-5429-30 
16. บรษัิท หลกัทรพัยโ์กลเบลก็ จ ากดั โทรศพัท ์02-672-5920   
17. ธนาคารออมสิน โทรศพัท ์0-2299-8000 
18. บรษัิท ฮั่วเซง่เฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากดั โทรศพัท ์02-225-0202 
19. บรษัิท หลกัทรพัยไ์อ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2658-5800 
20. ธนาคารกสิกรไทย โทรศพัท ์02-888-8811 
21. บรษัิท หลกัทรพัยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2658-8888 
22. บรษัิท หลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-829-6999 
23. บรษัิทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2305-9000 
24. บรษัิท หลกัทรพัยก์สิกรไทยจ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-696-0000 
25. บรษัิท หลกัทรพัยก์รุงศร ีจ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2659-7000  
26. บรษัิท หลกัทรพัยเ์คทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์02-648-1111 
27. บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั โทรศพัท ์02-695-5000   
28. บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-658-6300 
29. บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั โทรศพัท ์0-2660-6677 
30. บรษัิท หลกัทรพัยเ์มอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2660-6621 
31. บรษัิท หลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน ) โทรศพัท ์0-2635-1700 
32. บรษัิท หลกัทรพัย ์ไพน ์เวลท ์โซลชูั่น จ ากดั โทรศพัท ์0-2659-8735 
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 ์รพีบับลิคจ ากดั โทรศพัท ์02-266 6697 
42. บรษัิท หลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์02-009-8888 
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ปัจจัยควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทนุรวม และแนวทำงกำรบรหิำรเพือ่ลดควำมเส่ียง 

 
• ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) 

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผนัผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรบัตวัขึน้ลง  โดยไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ หรอืภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผนัผวนของคา่เงิน อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเส่ียง : บริษัทจดัการจะกระจายการลงทนุ โดยวิเคราะหข์อ้มลูของตราสาร และสภาวะการลงทนุ
ในขณะนัน้ 
 

• ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูอ้อกตราสารหนีไ้ม่สามารถจ่ายคืนเงินตน้ และหรอืดอกเบีย้ไดต้ามที่ก าหนด 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเส่ียง : บรษัิทจดัการจะพิจารณาลงทนุในตราสารที่ผูอ้อกตราสารมีความมั่นคง มีสถานะการเงิน
ที่ดี และจะไดม้ีการจดัท าการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผูอ้อกตราสาร รวมถึงอตัราส่วนดา้นสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อ
ประเมินความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอ 
 

• ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท อาจเป็นเหตุใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามที่
คาดหวงั    
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเส่ียง : ผูจ้ดัการกองทนุมีหนา้ที่วิเคราะหส์ถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทนุ รวมทัง้
ธุรกิจและอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัของบรษัิทนัน้ๆ อย่างตอ่เน่ืองเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงดงักลา่ว 
 

• ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซือ้หรือขายตราสารไม่ไดใ้นระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว้ เน่ืองจากโอกาสในการซือ้หรือขายตราสาร
มีจ ากดั  
แนวทำงกำรบรหิำรเพือ่ป้องกันควำมเส่ียง : บรษัิทจดัการจะพิจารณาลงทนุในตราสารที่มีสภาพคล่องสงูถึงปานกลางเพื่อความ
คล่องตวัในการบริหารกองทนุ 
 

• ควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk) 
เน่ืองจากสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ อาจมีความผนัผวนมากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทนุลงทนุในสญัญาซื ้อขายล่วงหนา้ย่อม
ท าใหส้ินทรพัยส์ทุธิมีความผนัผวนมากกวา่การลงทนุในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Asset) 
กรณีที่กองทนุลงทนุในหลกัทรพัยด์งักล่าวเพื่อป้องกนัความเสี่ยง กองทนุจะผกูพนัตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาปอ้งกนัความเสี่ยง ซึ่งราคา 
ณ วนัใชส้ิทธิอาจมากกว่า หรือนอ้ยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้นี ้การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงนัน้ อาจไม่
สามารถปอ้งกนัความเสี่ยงไดท้ัง้หมด และกรณีที่ผูจ้ดัการกองทนุคาดการณผ์ิด กองทนุอาจเสียโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนที่มากขึน้ 

แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเส่ียง :  ผูจ้ดัการกองทนุจะวิเคราะหส์ถานการณอ์ย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหก้ารลงทนุในสญัญาซือ้
ขายล่วงหนา้เป็นไปในทิศทางที่ถูกตอ้ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อใหก้องทุนมีโอกาสไดร้ับผลตอบแทนที่มากขึน้ โดยจะลงทุนใน
สดัส่วนที่เหมาะสมกบัหลกัทรพัยท์ี่ตอ้งการป้องกนัความเสี่ยง 
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• ควำมเส่ียงของกำรลงทุนในตรำสำรทีมี่สัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงที่เป็นไปตามเกณฑ์หรือไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอา้งอิงกบัสินคา้หรือตวัแปรเฉพาะเมื่อสินคา้หรือตวัแปรและโครงสรา้ง
ของตราสารประเภทนี ้ไม่ขัดกับวัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของกองทุน อาทิ การเพิ่มความเสี่ยงดา้นอัตราแลกเปลี่ยนใหแ้ก่
กองทนุตราสารหนี ้(Currency Mismatch) หรือการสรา้งภาระผกูผนัใหเ้กินกว่ามลูค่าสินทรพัยส์ทุธิของกองทนุ (Leverage) เช่น การเขา้
เป็นคู่สญัญาออปชนัที่ผกูพนักองทนุในฐานะผูใ้หส้ญัญา (Option Writer) โดยไม่มีการลงทนุในสินคา้อา้งอิงเพียงพอต่อการส่งมอบ เป็น
ตน้ เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงดา้นเครดิตของคูส่ญัญาและ/หรือในตราสาร  
แนวทำงกำรบรหิำรเพือ่ป้องกันควำมเส่ียง : บรษัิทจดัการจะเลือกลงทนุกบัคูส่ญัญาที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดบัที่
สามารถลงทนุได ้(Investment grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้บัการยอมรบัจากส านกังาน ก.ล.ต. นอกจากนี ้ตราสาร
ดงักลา่วโดยสว่นใหญ่จะไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือไดท้ าใหก้องทนุมีความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของตราสารได ้ดงันัน้ กองทนุจงึจะ
พิจารณาลงทนุในสดัส่วนที่เหมาะสมเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสารและอายขุอง Structured Note ที่ไม่ยาว
มากนกัเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงดงักลา่ว นอกจากนัน้แลว้ บางตราสารใหส้ิทธิแก่ผูอ้อกในการที่จะช าระหนีต้ามตราสารก่อนครบอายตุราสาร 
ซึง่ในการช าระหนีต้ามตราสารก่อนครบอายตุราสารนัน้ อาจมผีลกระทบจากมลูค่าหลกัทรพัยท์ี่ลดลงหรอืเพิ่มขึน้ได ้
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ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม 

ส่วนที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
2 หน่วย CIS ตามที่ระบใุนภาคผนวก 3 สว่นที่ 2 ขอ้ 1.1 ของประกาศคณะกรรม 

การก ากบัตลาดทนุ 
ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

3 เงินฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงินฝากที่ผูร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมีลกัษณะ 
อย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
3.1 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
3.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที่รฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุใน

ต่างประเทศหรอืผูม้ีภาระผกูพนัมีภมูิล  าเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit rating 

แบบnational scale) 
4 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้

4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ SN หรอืศกุกู ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
4.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
4.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียน 
4.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุ และไม่ไดม้ี
ลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผูม้ีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
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  
ตอ้งขึน้ทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

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

5 ทรพัยส์ินดงันี ้
5.1 ตราสารทนุที่จดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไป
ของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทนุที่ผูอ้อก
ตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้ีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้
ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  
5.2 ตราสารทนุที่ออกโดยบรษัิทที่จดัตัง้ขึน้ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษัิทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผู้
ลงทนุทั่วไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบรษัิทที่

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แตอ่ตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้ีการเพิกถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายใน 
SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 
5.3 หุน้ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 5.1 
5.4 DW ที่ม ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ธุรกรรมดงันี ้ที่คูส่ญัญาม ีcredit rating 2 อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5.1 reverse repo 
5.5.2 OTC derivatives 
5.6 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
5.6.1 จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยู่ในระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้
ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วยดงักลา่วท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้ี
การเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ)  
5.6.2 เป็นหน่วยของกองทนุที่ไม่ไดม้ีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสรา้ง
พืน้ฐานอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส  านกังานก าหนด 
5.7 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรอือยู่ในระหวา่ง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้ีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน 
SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 
5.8 หน่วย CIS ตามที่ระบใุนภาคผนวก 3 สว่นที่ 2 ขอ้ 1.2 ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรอือยู่ในระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วยดงักลา่วที่อยู่ระหว่างด าเนนิการแกไ้ขเหตทุี่
อาจท าใหม้ีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทนุที่มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการ
โครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหาริมทรพัย ์หรอืสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) 
ตามแนวทางที่ส  านกังานก าหนด และมีลกัษณะตาม 5.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

7 ทรพัยส์ินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
1 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรอืผูม้ีภาระผกูพนัมีภมูิล  าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale ได ้
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล  าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale ได ้
หมายเหต ุ:  
ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา แลว้แต่กรณี 
1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที ่2 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามกลุม่กิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรพัยส์ินของบรษัิททกุบรษัิทที่อยู่ในกลุม่กิจการเดียวกนัหรือการเขา้

เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับรษัิทดงักลา่ว  
ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี ้แลว้แตอ่ตัรา
ใดจะสงูกวา่ 
(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 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรอื P/N ที่นิตบิคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง

สาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรอืคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรอืสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที่ MF ไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบ
ปีบญัชี เวน้แตเ่ป็น MF ที่มอีายุ
โครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลี่ยตามรอบ
อายกุองทนุ 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ที่อายุ
กองทนุ คงเหลอื ≤ 6 เดือน  ทัง้นี ้
เฉพาะ MF ที่มอีายโุครงการ  
≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์ินดงันี ้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่ MF ไดด้  าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิ
เรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรอืมีเงื่อนไขให ้MFสามารถขาย
คืนผูอ้อกตราสารได ้
2.2 SN (แตไ่ม่รวมถึง SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์
ที่ก  าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยการขออนญุาตและการ
อนญุาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่) 
2.3 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4 total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี ้
(ขอ้นีไ้ม่ใชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ที่ลงทนุใน B/E 
P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายไุม่เกินอายกุองทนุหรือรอบ 
การลงทนุของ MF หรือมีการลงทนุใน derivatives เพื่อใหท้รพัยส์ินดงักลา่วมีอายุ
สอดคลอ้งกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึง่ไดแ้ก่ ทรพัยส์ินตามขอ้ 7 ของสว่นที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตาม

ผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนี ้
กึ่งทนุ SN ศกุกู หรอืตราสาร Basel III ที่ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากวา่ investment 
grade หรอืไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
6 derivatives ดงันี ้

6.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives  
ที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลดความเสี่ยง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงที่มอียู่ 

6.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives   
ที่มิใช่เพ่ือการลดความเสี่ยง (non-hedging) 

global exposure limit 
6 .2 .1 กรณี MF ไมม่ีการลงทนุแบบ
ซบัซอ้น 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการ
ลงทนุใน derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 
100  ของ %NAV 

หมายเหต ุ: ส  าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MFไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั product limit 
 
ส่วนที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที่ลงทนุ (concentration limit)  

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน 
1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนึ่ง ทกุ MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัตอ้งมีจ  านวนหุน้ของบรษัิท

รวมกนั < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทนัน้  
2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ 

ตราสาร Basel III และศกุกูของผู้
ออกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทย
หรือตราสารหนีภ้าครฐั
ต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้นิทางการเงิน (financial liability)1 ของผูอ้อกตราสาร
รายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้
ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงนิที่ออกใหม่กอ่นครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่
ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจน ามลูค่าหนีส้ินทางการเงินดงักลา่วมารวมกบั
มลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินลา่สดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีส้นิทางการเงินนัน้
จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีการเผยแพรเ่ป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มีหนีส้ิน
ทางการเงินตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ2 ใหใ้ช้
อตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้องผูอ้อก
รายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แตใ่นกรณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
2.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทนุ
เพื่อกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน  
1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อก
ตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใด 
กองทนุหนึง่ 

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอืกองทนุ CIS ต่างประเทศ ที่ออก
หน่วยนัน้ 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถว้นดงันีโ้ดยไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใด 
กองทนุหนึง่ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ที่ออกหน่วยนัน้ เวน้แต่
เป็นหน่วย infra ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังาน 
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทนุใด
กองทนุหนึ่ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ที่ออกหน่วย
นัน้ เวน้แตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้โดยไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังาน 
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทนุ private equity 
หมายเหต ุ :  
1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผูอ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ัดท างบการเงินตามมาตรฐานการ
บญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก  าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบญัชี 
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรบัในระดับสากล เช่น  International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United 
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 
 
ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของ
กองทนุ และ/หรือ ที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่เดอืน เมษำยน ถึง มีนำคม 

 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทนุ) 

(ชนิดเพือ่กำรออม และ ชนิดเพือ่กำรออมพเิศษ) 

รำยกำรทีเ่รยีกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
21 เม.ย. ปี 63  

ถงึ  
31 มี.ค. ปี 64 

เรียกเกบ็จริง 
1 เม.ย. ปี 64  

ถงึ  
31 มี.ค. ปี 65 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวม
ทัง้หมด  

ไม่เกินร้อยละ 4.49 ตอ่ปี    

ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยรวมทัง้หมดทีป่ระมำณกำรได้    
1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกินรอ้ยละ 1.99 ตอ่ปี  1.50 1.59 
2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกินรอ้ยละ 0.08 ตอ่ปี  0.03 0.03 
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ  ไม่เกินรอ้ยละ 0.99 ตอ่ปี  0.93 0.98 
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1 ไม่เกินรอ้ยละ 1.41 ตอ่ปี    
▪ ค่าใชจ้่ายในการจดัท าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์  
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (IPO) 

ตามที่จ่ายจรงิ แตไ่ม่เกินรอ้ยละ 0.50 ต่อปี  
ของจ านวนเงินทนุโครงการ 

0.02 0.01 

▪ ค่าใชจ้่ายในการจดัท าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 
ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

ตามที่จ่ายจรงิ แตไ่ม่เกินรอ้ยละ 0.50 ต่อปี  
0.04 0.04 

▪ ค่าประกาศ NAV ในหนงัสือพิมพ ์ ตามที่จ่ายจรงิ - - 
▪ ค่าสอบบญัชี ตามที่จ่ายจรงิ 0.18 0.06 

ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยทีป่ระมำณกำรไม่ได ้   
▪ ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ 0.05 0.05 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเกบ็จริงทัง้หมด 2 2.75 2.76 
▪ ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามที่จ่ายจรงิ 0.94 0.85 
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จำกผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 
(ชนิดเพือ่กำรออม และ ชนิดเพือ่กำรออมพเิศษ) 

รำยกำรทีเ่รียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
21 เม.ย. ปี 63  

ถงึ  
31 มี.ค. ปี 64 

เรียกเกบ็จริง 
1 เม.ย. ปี 64  

ถงึ  
31 มี.ค. ปี 65 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ 3 ไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก  ไม่เกินรอ้ยละ 1.00 ยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ4  ในอตัรา 50 บาทตอ่รายการ 50 บาทตอ่รายการ 

• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุหรอืเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ
แทนฉบบัเดิมที่สญูหาย 

ฉบบัละ 50 บาท ยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ 

• ค่าธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ อตัราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนด อตัราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนด 

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ หรอื
ค่าธรรมเนียมการหกัเงินเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุ 

อตัราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนด อตัราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนด 

• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่ผูถื้อหน่วยลงทนุขอใหบ้รษัิทจดัการ หรอืนายทะเบียน
ด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่เกิน 75 บาทตอ่รายการ ยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ 

หมำยเหตุ 
1 เมื่อค านวณรวมกบัค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจรงิจากกองทนุรวมตามขอ้ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด 
2 ไม่รวมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์และคา่ธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 
3 กรณีการสบัเปลี่ยนมาจากกองทนุรวมอื่นที่ไม่ใช่กองทนุรวมเพื่อการออม บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมดงักลา่วหรอืไม่ก็ได ้
โดยจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ผ่านเว็บไซตบ์รษัิทจดัการ และ/หรอื เว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

4 บรษัิทจดัการยงัไม่เปิดใหท้ ารายการโอนหน่วยลงทนุได ้ ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขการลงทนุในกองทนุเพื่อการออม 

บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรือแตล่ะคนไม่เท่ากนัไดโ้ดยบริษัทจดัการ
จะแจง้รายละเอียดหลกัเกณฑใ์นการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าว โดยประกาศผ่านเว็บไซตบ์ริษัทจดัการและ/หรือเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขาย
หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 
ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษี
อื่นใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี)  
บริษัทจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ทกุวนัที่ มีการ
ค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรพัยส์ินทั้งหมด หักดว้ยมูลค่าหนีส้ินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม ผู้ดูแล
ผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  านวณ นัน้เป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม  
บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูตามที่ไดร้ะบุไวใ้นโครง การ 
บริษัทจดัการจะประกาศใหท้ราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดไ้ม่เกินกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายใน
รอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนบัแตว่นัที่บรษัิทจดัการประสงคจ์ะขึน้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักลา่ว โดยบรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 
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ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถอื 
AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเสี่ยงต ่าที่สดุ บรษัิทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูสดุ ความเปลี่ยนแปลง

ทางธรุกิจและเศรษฐกิจจะสง่ผลกระทบนอ้ยมาก 
AA มีความเสี่ยงต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทาง

ธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 
A มีความเสี่ยงในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูแต่อาจไดร้บัผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทาง

ธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 
BBB มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงินตน้ในเกณฑป์านกลาง ความผนัผวนที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

และเศรษฐกิจอาจมผีลใหค้วามสามารถในการช าระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 
T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บรษัิทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกที่ไดร้บัอนัดบัเครดิตในระดบั

ดงักลา่วที่มีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 
F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บรษัิทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกที่ไดร้บัอนัดบัเครดิตในระดบั

ดงักลา่วที่มีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุน 
รอบปีบัญชี สิน้สุดวันที ่31 มีนำคม 2565 

 
ASP-SME-SSF (NAV ณ 31 มีนาคม 2565 = 17.1303 บาท) 

ASP-SME-SSF 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 -4.18% -4.18% 7.69% 16.22% - - - 31.22% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * 3.20% 3.20% 6.71% 9.90% - - - 16.96% 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
(standard deviation) 

13.80% 13.80% 12.24% 12.86% - - - 14.74% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation) * 

11.95% 11.95% 11.12% 11.56% - - - 14.33% 

Information Ratio -2.97 -2.97 0.21 0.62 - - - 1.02 

ASP-SME-SSFX (NAV ณ 31 มีนาคม 2565 = 17.1893 บาท) 

ASP-SME-SSFX 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 -4.18% -4.18% 7.70% 16.24% - - - 32.17% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * 3.20% 3.20% 6.71% 9.90% - - - 19.97% 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
(standard deviation) 

13.80% 13.80% 12.24% 12.86% - - - 14.42% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation) * 

11.95% 11.95% 11.12% 11.56% - - - 14.87% 

Information Ratio -2.97 -2.97 0.22 0.62 - - - 0.88 

หมำยเหตุ : 

- วนัที่จดทะเบียนกองทนุ 21 เมษายน 2563 ส  าหรบัชนิดเพื่อการออม (ASP-SME-SSF) เปิดใหมี้การซือ้ขาย เม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 

- * ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสดัส่วน 100% 
- 1 % ตอ่ปี 

- 2 % ตอ่ปี ยกเวน้กรณีที่กองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จรงิ 

- การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ไดจ้ัดขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวดัและน าเสนอผลการ
ด าเนินงานของกองทนุรวม 

- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์ิน หรอืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลกา รด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกับผลิตภ ัณฑใ์นตลาดทุน มิไดเ้ป็นสิ ่งย ันถึงผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 

 

  



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด ์มิด แคป อิควิตี ้เพื่อการออม   36 

 
ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี 

(Maximum Drawdown) 
ณ สิน้รอบ 31 มีนำคม 2565 

 

ชนิดเพื่อการออม (ASP-SME-SSF) และ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (ASP-SME-SSFX) = -11.15% 
 
 
 
 

อำยุเฉล่ียของทรัพยสิ์นทีก่องทุนรวมลงทุน 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 31 มีนำคม 2565 
 

N/A 
 
 
 
 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทนุของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 
ณ สิน้รอบ 31 มีนำคม 2565 

 

195.23% 
 
 
 
 

ข้อมูลกำรถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 31 มีนำคม 2565 

 

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

• ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัสิทธิประโยชนท์างภาษีที่ระบไุวใ้นคูม่ือการลงทนุ ในกองทนุรวมเพื่อการออมตามประกาศลงทนุดว้ย 

• ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ จะสามารถน าเงินที่ซือ้ไปหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 
200,000 บาท ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ ผูล้งทนุตกลงรบัทราบว่าหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมพิเศษ ท่ี
ซือ้เกินวงเงินจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี และไม่สามารถน าไปนบัเป็นเงินลงทนุของหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมได ้

• หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยการลงทนุของกองทนุ ไม่สามารถน าไป จ าหน่าย 
โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลกัประกนัได ้ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

• ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการออมจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี หากไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการลงทนุที่กรมสรรพากรและ/หรือ
หน่วยงานของทางการประกาศก าหนด และตอ้งคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที่เคยไดร้บัและจะตอ้งช าระคืนเงินภาษีที่ไดร้บัลดหย่อนและ
เงินเพิ่มใหแ้ก่กรมสรรพากร 

• กองทนุมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทนุเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิดเพื่อการออมและชนิดเพื่อการออมพิเศษ ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์งูสดุ
ของผูล้งทนุ ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูของหน่วยลงทนุทัง้ 2 ชนิดก่อนการลงทนุ 

• มลูค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแต่ละชนิด อาจมีมลูค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได ้โดยบริษัทจดัการจะแยกค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุส าหรบั
แตล่ะชนิดหน่วยลงทนุ 

• การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุของกองทนุ มิไดท้  าใหค้วามรบัผิดชอบของกองทนุรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดหน่วยลงทนุ 
ทรพัยส์ินทัง้หมดของกองทนุรวมยงัคงอยู่ภายใตค้วามรบัผิดต่อบคุคลภายนอกเท่าเทียมกนั 

• กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารการลงทนุ (efficient portfolio management (EPM)) และอาจ
ลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) กองทนุจงึมีความเสี่ยงมากกวา่กองทนุรวมอื่น จงึเหมาะสมกบัผูล้งทนุ
ที่ตอ้งการผลตอบแทนสงูและสามารถรบัความเสี่ยงไดส้งูกวา่ผูล้งทนุทั่วไป ผูล้งทนุจงึควรลงทนุในกองทนุรวมเมื่อมีความเขา้ใจในความเสี่ยง
ของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และผูล้งทนุควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณก์ารลงทนุ วตัถปุระสงคก์าร
ลงทนุ และฐานะการเงินของผูล้งทนุเอง 

• บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นเพื่อบริษัทจดัการ เช่นเดียวกนักบัที่บริษัทจดัการลงทนุ ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ิน
อื่นเพื่อกองทนุรวมตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัใหม้ีระบบงานที่ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซตบ์รษัิท (www.assetfund.co.th) 

• ในกรณีที่มีแนวโนม้ว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทนุเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจดัการอาจใช้
ดลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุที่ไดร้บัไวแ้ลว้หรอืหยดุรบัค าสั่งดงักลา่วได ้

• กองทนุรวมอาจ/จะมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หากผูถื้อหน่วย
ลงทนุดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเสี่ยงใหก้องทนุตอ้งเลิกกองทนุรวมได ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทุน
เกิน 1 ใน 3 ไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ www.assetfund.co.th 

• ผูล้งทนุสามารถตรวจดขูอ้มลูที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวขอ้งไดท้ี่ส  านกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือโดยผ่านเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• บริษัทจัดการไม่สามารถรบัผลประโยชนต์อบแทนเพื่อประโยชนข์องผูป้ระกอบธุรกิจเองได ้เน่ืองจากเป็นขอ้หา้มตามกฎหมาย และเป็น
เรื่องที่ไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เวน้แต่เป็นการรบัผลประโยชนท์ี่ผูป้ระกอบธุรกิจ หรือพนกังานของผูป้ระกอบธุรกิจไดร้บัตามเทศกาลที่เ ป็น
ประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิ ที่ผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดไวภ้ายในบรษัิท ซึง่สามารถขอดแูนวทางนีไ้ดท้ี่บรษัิทจดัการ 

http://www.assetfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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• บรษัิทจดัการอนญุาตใหพ้นกังานลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศตา่งๆ ที่สมาคมบรษัิท
จดัการลงทนุก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทนุดงักลา่วใหบ้รษัิทจัดการทราบ เพื่อที่บรษัิทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

• การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงวา่ส านกังานไดร้บัรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มลู
ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

 

 

 

 

 

 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนำคม 2565 
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ส่วนรับรองควำมถูกต้องครบถ้วน 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน แอสเซท พลสั จ ากัด ไดส้อบทานขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนดว้ยความระมัดระวงั และรบัรองว่าขอ้มูล
ถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด และไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

 

 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั  

                                        โดย         

(นายคมสนั  ผลานสุนธิ) 
 

 

 

 


