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Asset Plus Small and Mid Cap Equity LTF Fund 

(ASP-SMELTF) 

กำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป 
ผู้ลงทุนไม่สำมำรถน ำมำลดหย่อนภำษีได้ 
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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

 
ชื่อโครงกำร (ภำษำไทย) :  กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้หุ้นระยะยาว 

ชื่อโครงกำร (ภำษำอังกฤษ) : Asset Plus Small and Mid Cap Equity LTF Fund 

ประเภทของกองทุน : - กองทนุรวมตราสารทนุ 
  - กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) 

อำยุโครงกำร : ไม่ก าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตจิัดตัง้และจัดกำรกองทุนรวม : วนัที่ 30 ตลุาคม 2560 

วันที่จดทะเบียนกองทุน : วนัที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
 

• ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม 
กองทนุมีนโยบายที่จะลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ ตราสารทุน ที่มีปัจจัยพืน้ฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติมโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาด
กลางและขนาดเลก็ หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุม่หุ้นของบริษัทจดทะเบียนข้างต้น 
โดยเฉลี่ยรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
ส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนตราสารหนี ้และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ
หน่วยลงทนุของกองทนุ เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทนุกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
และ/หรือกองทนุอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ตลอดจนทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่างตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีลกัษณะที่ท าให้
กองทนุมี net exposure ในตราสารทนุหรือห้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีน้อยกวา่ร้อยละ 65 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการ
ลงทนุ เช่น การท าสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกบัราคาตราสาร อตัราดอกเบีย้ และ/หรือสญัญาฟิวเจอร์ เป็นต้น ตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการให้ยมืหลกัทรัพย์หรือธุรกรรมการซือ้
โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
ทัง้นี ้กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนีท้ี่
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 
อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) ตราสาร
หนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities)  
ได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีน้ัน้ได้รับจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ (listed securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทนุลงทนุเท่านัน้ 
บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กส าหรับกองทนุนี ้ให้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซือ้หุ้ นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก ( IPO) ที่มี Market Cap ที่มีมูลค่า
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วนัท าการก่อนหน้าวนัที่กองทุนลงทุน ทัง้นี ้หาก
ต่อมามลูค่าตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเลก็เติบโตกวา่หลกัเกณฑ์ที่โครงการก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ซึง่
หุ้นของบริษัทดงักล่าวต่อไปได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการลงทนุของกองทนุ นอกจากนี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ในการก าหนดความหมายของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่ก าหนดไว้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะ
ตลาด ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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• ดัชนีชีว้ัด/อ้ำงองิ (Benchmark) ของกองทนุ 
ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) ในสดัส่วน 100% 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่อยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยน
ตัวชีว้ัด ค าอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และ/หรือ 
การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป 
โดยบริษัทบริษัทจดัการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสินใจลงทนุได้ 
 

• กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตำมชนิดของหน่วยลงทนุ 
กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และมกีารแบง่ชนิดหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนดิ ได้แก่ 
1. ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-SMELTF-T) เหมาะส าหรับผู้ลงทุน ที่ลงทุนก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2563 เท่านัน้ โดยเงิน
ลงทนุสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 
ทัง้นี ้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 317 พ.ศ. 2559 ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 
28 มิถนุายน 2559 ก าหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทนุรวมหุ้นระยะยาว สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ดงันัน้ ตัง้แต่วนัที่ 
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปบริษัทจดัการไม่เปิดให้ผู้ลงทนุซือ้หน่วยลงทนุชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-SMELTF-T) ได้อีก 

2. ชนิดไมม่ีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-SMELTF-A) เหมาะส าหรับผู้ลงทนุ ที่ลงทนุตัง้แตว่นัที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดย
เงินลงทนุไม่สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ และต้องการรับผลตอบแทนจากสว่นตา่งจากการลงทนุ (Capital gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทนุ (Total return) 

ตวัอย่างการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยสมมติให้; 
วันที่ 1  
1. มลูค่าหน่วยลงทนุยกมาทัง้หมด 10,000,000 บาท มลูค่าต่อหน่วยวนัก่อนหน้า 16 บาท (ภายหลงัหกัค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุและค่าธรรมเนียมซือ้ขายหลกัทรัพย์) แบง่เป็น 
- หน่วยลงทนุ ชนดิมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 10,000,000 บาท 
2. มีสว่นเพ่ิมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเกิดขึน้ 20,000 บาท 
3. มีรายการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จ านวน 30,000 บาท 
4. มีรายการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดไมม่ีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จ านวน 25,000,000 บาท 

  กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ 
ทำงภำษี 

หน่วยลงทุน 
ชนิดมีสิทธิประโยชน์ 

ทำงภำษี 
มูลค่ำหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้หลังหกัค่ำธรรมเนียม 
กำรขำยและค่ำธรรมเนียมซือ้ขำยหลักทรัพย์ (ถ้ำมี) 

10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 

มีส่วนเพิ่มของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเกิดขึน้  
20,000 บำท 

20,000.00 0.00 20,000.00 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิก่อนหกัค่ำใช้จ่ำยกองทุน 10,020,000.00 0.00 10,020,000.00 
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยของกองทนุรวมต่อวัน (หำร 365 วัน) 

ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร (ต่อปี) โดยประมำณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 0.50% (+VAT 7%) = 0.535% -146.87 0.00 -146.87 
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  กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ 
ทำงภำษี 

หน่วยลงทุน 
ชนิดมีสิทธิประโยชน์ 

ทำงภำษี 
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 0.10% (+VAT 7%) = 0.107% -29.37 0.00 -29.37 
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.03% (+VAT 7%) 
= 0.0321% 

-8.81 0.00 -8.81 

ค่ำธรรมเนียมรวมต่อวัน -185.05 0.00 -185.05 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 10,019,814.95 0.00 10,019,814.95 
จ ำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 625,000.00 0.00 625,000.00 
มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำทต่อหน่วย) 16.0317 0.0000 16.0317 

 
วันที่ 2  
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จ านวน 30,000 บาท 
2. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จ านวน 25,000,000 บาท 
3. มีรายการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จ านวน 3,000,000 บาท  
4. มีรายการขายคืนหน่วยลงทนุ ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จ านวน 10,000 บาท  
5. มีสว่นเพ่ิมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเกิดขึน้ 250,000 บาท  

  กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ 
ทำงภำษี 

หน่วยลงทุน 
ชนิดมีสิทธิประโยชน์ 

ทำงภำษี 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทนุของวันก่อนหน้ำ 
(บำท) (วนัที่ 1) 

10,019,814.95 0.00 10,019,814.95 

รายการทีเ่กี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด    

1. ซือ้หน่วยลงทนุชนิดมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี 30,000.00  30,000.00 
2. ซือ้หน่วยลงทนุชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี  25,000,000.00 25,000,000.00  

รวมรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บำท) 25,030,000.00 25,000,000.00 30,000.00 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิภำยหลังรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

35,049,814.95 25,000,000.00 10,049,814.95 

ส่วนเพิ่มของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ จ ำนวน  
250,000 บำท 

250,000.00 178,317.63 71,682.37 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิก่อนหกัค่ำใช้จ่ำยกองทุน  35,299,814.95 25,178,317.63 10,121,497.31 
วิธีคิดกำรปันส่วนมูลค่ำทรัพย์สินสุทธ ิ
หน่วยลงทุนชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี = 35,299,814.95 x (25,000,000.00/35,049,814.94) 
หน่วยลงทุนชนิดมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี = 35,299,814.95 x (10,049,814.95/35,049,814.94) 

ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมต่อวนั (หำร 365 วัน) 
ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร (ต่อปี) โดยประมำณของแต่ละชนิดกองทุน 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 0.50% (+VAT 7%) = 0.535% -517.41 -369.05 -148.36 
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 0.10% (+VAT 7%)  = 0.107% -103.48 -73.81 -29.67 
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.03% (+VAT 7%)  
= 0.0321% 

-31.04 -22.14 -8.90 

ค่ำธรรมเนียมรวมต่อวัน -651.93 -465.01 -186.93 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 35,299,163.01 25,177,852.63 10,121,310.38 
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  กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ 
ทำงภำษี 

หน่วยลงทุน 
ชนิดมีสิทธิประโยชน์ 

ทำงภำษี 
จ ำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
- หน่วยลงทนุเพิ่มขึน้จากการซือ้หนว่ยลงทนุชนิดไม่มีสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี  
จ านวน 25,000,000 บาท/16.0317 = 1,559,410.4181 หน่วย 
- หน่วยลงทนุเพิ่มขึน้จากการซือ้หนว่ยลงทนุชนิดมีสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี  
จ านวน 30,000 บาท/16.0317 = 1,871.2926 หน่วย 

2,186,281.7107 1,559,410.4181 626,871.2926 

มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำทต่อหน่วย) 16.1458 16.1458 16.1458 
 
วันที่ 3 
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จ านวน 3,000,000 บาท 
2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทนุ ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จ านวน 100,000 บาท 
3. มีสว่นเพ่ิมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเกิดขึน้ 90,000 บาท 

  กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ 
ทำงภำษี 

หน่วยลงทุน 
ชนิดมีสิทธิประโยชน์ 

ทำงภำษี 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทนุของวันก่อนหน้ำ 
(บำท) (วันที่ T+1) 

35,299,163.01 25,177,852.63 10,121,310.38 

รายการทีเ่กี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด    

1. ซือ้หน่วยลงทนุชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี  
จ ำนวน 3,000,000 บำท 

3,000,000.00 3,000,000.00  

2. ขำยคนืหน่วยลงทุนชนิดมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี  
จ ำนวน 100,000 บำท 

-100,000.00  -100,000.00 

รวมรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(บำท) 

2,900,000.00   

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิภำยหลังรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับ 
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

38,199,163.01 28,177,852.63 10,021,310.38 

ส่วนเพิ่มของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ จ ำนวน  
90,000 บำท 

90,000.00 66,389.07 23,610.93 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิภำยหลังรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับ 
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด และส่วนเพิ่มฯ 

38,289,163.01 28,244,241.69 10,044,921.32 

วิธีคิดกำรปันส่วนมูลค่ำทรัพย์สินสุทธ ิ
หน่วยลงทุนชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี = 38,298,163.01 x (28,177,852.63/38,199,163.01) 
หน่วยลงทุนชนิดมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี = 38,298,163.01 x (10,021,310.38/38,199,163.01) 

ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมต่อวนั (หำร 365 วัน) 

ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร (ต่อปี) โดยประมำณของแต่ละชนิดกองทุน 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 0.50% (+VAT 7%) = 0.535% -561.22 -413.99 -147.23 
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 0.10% (+VAT 7%) = 0.107% -112.24 -82.80 -29.45 
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.03% (+VAT 7%)  -33.67 -24.84 -8.83 
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  กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ 
ทำงภำษี 

หน่วยลงทุน 
ชนิดมีสิทธิประโยชน์ 

ทำงภำษี 
= 0.0321% 
ค่ำธรรมเนียมรวมต่อวัน -707.14 -521.63 -185.51 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 38,288,455.87 28,243,720.06 10,044,735.80 
จ ำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
- หน่วยลงทนุเพิ่มขึน้จากการซือ้หนว่ยลงทนุชนิดไม่มีสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี  
จ านวน 3,000,000 บาท/16.1458 = 185,806.8352 หน่วย 
- หน่วยลงทนุลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุชนิดมีสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี  
จ านวน 100,000 บาท/16.1458 = 6,193.5611 หน่วย 

2,365,894.98 1,745,217.2533 620,677.7315 

มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำทต่อหน่วย) 16.1835 16.1835 16.1835 
 

• ลักษณะที่ส ำคญัของกองทุนรวม 
กองทนุมีนโยบายที่จะลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ ตราสารทนุ ที่มีปัจจยัพืน้ฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติมโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทนุในตราสารทนุของบริษัท
ขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ข้างต้น โดยเฉลี่ยรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กส าหรับกองทุนนี ้ให้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซือ้หุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก ( IPO) ที่มี Market Cap ที่มี
มลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วนัท าการก่อนหน้าวนัที่กองทุนลงทุน 
ทัง้นี ้หากต่อมามลูค่าตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเลก็เติบโตกวา่หลกัเกณฑ์ที่โครงการก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ี
จะมีไว้ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วต่อไปได้ โดยไม่ถือวา่เป็นการผิดนโยบายการลงทนุของกองทนุ นอกจากนี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ในการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ในการก าหนดความหมายของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่ก าหนดไว้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบั
สภาวะตลาด ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการโดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

 

• ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจำกเงนิลงทุน 
ผู้ลงทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้เมือ่ผู้ลงทนุขายคืนหนว่ยลงทนุ  

 

• จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรล่ำสุด 
2,000 ล้านบาท บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มทนุได้ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

• รอบระยะเวลำบัญชี 
วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัชี วนัที ่31 ตลุาคม ของทกุปี 

 

• ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 
- ความผนัผวนทางด้านราคาหรือผลตอบแทนที่อาจเกิดขึน้กบัหลกัทรัพย์หรือตราสารที่กองทนุลงทนุ 
- การขาดสภาพคล่องของตราสาร 



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้หุ้นระยะยาว 6 
 

• กำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไว้
แล้วได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่
ถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง 
(3) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการกองทนุรวมพบวา่ ราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดย
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
1. เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผนัจากส านกังาน 
2. แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
3. แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัท
จดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 
4. ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จดัการกองทนุรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่สง่ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

• กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังที่รับไว้แล้ว 
การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามสัง่ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ 
ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุ
ประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะหยดุรับค าสัง่ซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 3 วนัท าการ ก่อนการใช้สิทธิหยดุรับค าสัง่ซือ้และ/หรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัที่มีการเปลี่ยนแปลง
การให้บริการ  
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสัง่ซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าของผู้ลงทนุ หากการสัง่ซือ้ดงักล่าวขดักบัหลกัเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทนุ หรือ ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือ
ต่อช่ือเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

การหยดุรับค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
เป็นไปตามประกาศ 
 

• กองทุนรวมก ำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดควำมเส่ียงหรือ
ตรำสำรที่มีสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)  
กองทนุรวมจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยจ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุ
ในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าต้องไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าแฝงในอตัราส่วนไม่เกินกว่าที่ประกาศก าหนด โดยรายละเอียดการค านวณมลูค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าเพื่อการค านวณอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว จะพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 
 

• ผลกระทบทำงลบที่มำกที่สุดจำกกำรลงทนุในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำที่มิได้มีวัตถปุระสงค์เพื่อลดควำมเส่ียงหรือตรำสำร
ที่มีสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ต่อเงนิทุนของกองทุนรวม 
หากราคาหลกัทรัพย์อ้างอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทนุไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จนอาจท าให้กองทนุขาดทนุจาก
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง อย่างไรก็ตาม การขาดทนุดงักล่าว
จะไม่เกิน 100% ของ NAV ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะศึกษารวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการ
ปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนให้ทันเหตุการณ์โดยการค านวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวการณ์เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการลงทนุอยู่ตลอดเวลา 

 

• ช่องทำงที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกบั NAV มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทนุของท่านจากเว็บไซต์ www.assetfund.co.th  

 

• ช่องทำงที่ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับกองทนุรวมนี ้
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ 
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เคร่ืองมือบริหำรควำมเส่ียงสภำพคล่องของกองทุนรวม 

 
กองทุนมเีคร่ืองมือบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของกองทนุรวม ดังนี ้

1. ค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies - ADLs)  
อตัราสงูสดุไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 
(1) บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
(2) บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด 

โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทนุ และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น ทัง้นี ้การก าหนด ADLs Factor จะค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ต้นทนุและ
ค่าใช้จ่ายจากการซือ้หรือขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (transaction costs) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สิน ความ
ผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากภาวะปกติ ต้นทุนและค่าใช่จ่ายในการรักษา
สดัส่วนการลงทนุ ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลอ่งรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจยั
อื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้
ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ  

(3) การก าหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยบริษัทจดัการ
จะค านงึถึงปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัสภาพคลอ่งของกองทนุ ได้แก่ พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทนุ 
สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทนุถือครอง หรือปัจจยัอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการที่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริง
ที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลา
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ 

(4) ณ ขณะใดขณะหนึง่ บริษัทจดัการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมอืในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลอ่งอื่นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 
(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง

กบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้  
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการที่มีการใช้

เคร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
การใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใดๆ ที่ได้ด าเนินการหรือ
ตดัสินใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมด
หรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุที่ช าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้
รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ  

(3) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ท ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการ
ก าหนดไว้ รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัได้ และขอสงวนสิทธิที่
จะมีข้อก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ท ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจดัการจะก าหนดได้ 
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(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอตัราสงูสดุที่ระบุไว้ในโครงการ 
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและ/หรือในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือผ่านทาง
ช่องทางอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด  

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 
(1) การเรียกเกบ็ ADLs ที่แตกต่างกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือนี ้
(2) บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัสว่นของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุ

สทุธิของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีคา่เกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่มลูค่า
ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 
(switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out)  
ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

(3) บริษัทจดัการก าหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลู “มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเข้า น้อยกวา่มลูค่าการขายคืนหน่วย
ลงทนุและสบัเปลีย่นออก” ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

(4) ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs นี ้ADLs ทีเ่รียกเก็บได้จะน ากลบัเข้ากองทนุ อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบทีอ่าจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุตอ่ไป เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนให้กองทนุแตอ่ย่างใด 

2. เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ต ่ากวา่ร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุไม่เกิน : 7 วนัท าการ ในทกุรอบเวลา : 30 วนั 
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 
(1) บริษัทจดัการจะก าหนด Redemption Gate ขัน้ต ่า ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ตามรายละเอียด

วิธีการค านวณที่บริษัทจดัการก าหนด 
(2) บริษัทจดัการจะก าหนด Gate Period สงูสดุไม่เกิน 7 วนัท าการ ในทกุรอบเวลา 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณที่บริษัท

จดัการก าหนด 
(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบง่ชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดงักลา่ว Redemption Gate จะ

ใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่ สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบั มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของ
กองทนุ มีค่าเกินกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่ มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค านวณจาก 
มูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

(4) บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) 
ของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate  

(5) บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได้ แต่ Redemption Gate 
จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ Gate Period จะไม่มากกวา่ระดบัเพดานที่ระบไุว้ในโครงการ 

(6) ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ถดัไป รวมกบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงั
ของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก
ส่วนที่เหลือได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์ยกเลิกค าสัง่ส่วนที่เหลือทัง้หมดเท่านัน้ ภายในวนัและเวลาของการส่งค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุ 

(7) บริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ 
วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เว้นแตก่รณีทีก่องทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ทีป่ระกาศใช้ 
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(8) บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อมกีารใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกัช้า  
(9) ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมอื Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมอืในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอ่งอื่นได้ 
ข้อสงวนสิทธิ 
(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา Redemption Gate ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต ่ากว่า 

Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มหรือลด Gate Period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะ
ปรับเพิ่มได้ไม่เกินกวา่ที่ระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

(2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ที่ประกาศใช้  
(3) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหวา่งการท า Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate 

ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทนุในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้ง 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกค าสัง่โดยไม่ชกัช้า  

(4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
ใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 
(1) Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือนี ้  
(2) บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินวา่สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ 

โดยบริษัทจัดการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ โดยมีหลกัการในการพิจารณา
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ มีความผนัผวนในตลาดซือ้ขาย
ทรัพย์สิน สภาพคลอ่งของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทนุรวมจะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทนุรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption 
Gate ที่ก าหนดไว้ หรือสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ หรือปัจจัยอื่นๆ  ที่นอกเหนือการควบคุมและ
คาดการณ์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ 
ขณะนัน้ๆ 

3. กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังที่ รับไว้หรือจะหยุดรับค ำส่ังซือ้หรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุน  
(suspension of dealings) 
บริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน : 1 วนัท าการ 
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักลา่วจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและ
สมเหตสุมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตตุามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผู้ ลงทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้
(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
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(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั 
2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เน่ืองมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
สว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็น
ผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วนัท าการ 
3.อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้วมีความเช่ือโดย
สจุริตและสมเหตสุมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้และการเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ต่อ  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการ ซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกองทนุรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นช่วง 
(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทนุ ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกนั ซึง่กองทนุรวมเปิด
ให้รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเท่านัน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ด าเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึง่ หากบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริต
และสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สิน
คงเหลือ ที่มีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งอย่างเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนัน้ 

ส าหรับการด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัชาระหนี ้หรือตราสารที่ลงทนุประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน.9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุ
ทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
 

สิทธิและข้อจ ำกดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

• เง่ือนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ำจถูกจ ำกัดสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำอัตรำ
ที่ประกำศก ำหนด 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักลา่วมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ ทัง้นี ้สามารถ
ตรวจสอบข้อมลูสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th  

 

• วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-SMELTF-A) สามารถโอนหน่วยลงทนุได้ภายใต้ข้อจ ากดัการซือ้ขาย โอน 
โดยผู้โอนจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมการโอนรายการละ 50 บาท 
วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ก) ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือส านกังานนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ รับโอนไม่ได้เป็นผู้ ใช้บริการกองทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชี
กองทนุและยื่นต่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุพร้อมค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ข) ผู้ โอนจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ตอ่การโอน 1 ครัง้ ณ วนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
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(ค) หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผู้ โอนแล้ว ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
จะสง่มอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษีพร้อมหลกัฐานการรับค าขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 
(ง) การโอนหน่วยลงทนุ ดงักล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทกึข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยืนยนัการโอน
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้
รับค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(จ) การโอนหน่วยลงทนุและค่าธรรมเนียมการโอนอาจด าเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นหลกั ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขที่ระบใุนข้อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย” 

ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ  
- บริษัทจัดการมีวตัถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทาง
ประเทศสหรัฐหรือผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุคคลดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดงัที่กลา่วมาข้างต้น เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
- บริษัทจดัการจะปฎิเสธการโอนหรือจ าน าหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการเสนอขายให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ซึง่เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

• กองทุนรวมนีม้กีำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ลงทนุทกุครัง้ที่มีการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 

• ช่องทำงและวิธีกำรที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียง
ของ บลจ. ในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้
เปิดเผยไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน 

 

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

 

• นโยบำยกำรระงับข้อพพิำท โดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการมีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยของกองทนุสามารถน า
ข้อพิพาทเข้าสูก่ารพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 
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• กำรระบุภูมิล ำเนำในประเทศไทยเพื่อกำรวำงทรัพย์ส ำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยที่ไม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
การระบภุมูิล าเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที่ไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณี
ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจดัการ
กองทนุรวมเป็นภมูิล าเนาเพ่ือการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกบับคุคลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

 

• ข้อมูลเกี่ยวกบับริษัทจัดกำร  
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 เวบ็ไซต์ www.assetfund.co.th 

 

• รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท  
1. นายนภดล รมยะรูป ประธานคณะกรรมการ 
2. นายพิทเยนท์ อศัวนิก กรรมการ 
3. นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ กรรมการ 
4. ดร. พชัร  สรุะจรัส กรรมการ 
5. นายคมสนั ผลานสุนธิ กรรมการ 
6. นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ กรรมการ 

 

• รำยช่ือผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)  
1. ดร. พชัร  สรุะจรัส ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายคมสนั ผลานสุนธิ กรรมการ 
3. นายณฐัพล  จนัทร์สิวานนท์ กรรมการ 
 

• จ ำนวนกองทุนรวมทัง้หมดภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท 
ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2565 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 54 กองทนุ 
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเท่ากบั 49,860,543,887.49 บาท 

 

• รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทนุ  
1. นายณฐัพล  จนัทร์สิวานนท์ 
2. นายไมตรี โสตางกรู 
3. นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 
4. นางสาวทิพย์วดี อภิชยัสิริ 
5. นายกฤช โคมิน 
6. นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 
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• รำยช่ือผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 
รวมทัง้หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว 

ชื่อ-สกุล ประวัตกิำรศกึษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
หน้ำที่ 

ควำมรับผิดชอบ 
นางสาวทิพย์วดี อภิชยัสิริ* - 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 

บริหารกองทนุ 

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  

บริหารกองทนุ 

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 

บริหารกองทนุ 

นาย ยรุนนัท์ 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  

บริหารกองทนุ 

*ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
รายช่ือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
1. บริษัท หลกัทรัพย์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-684-8888 
2. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จ ากดั โทรศพัท์ 1240 กด 8 
3. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ากดั โทรศพัท์ 02-508-1567 
4. บริษัท หลกัทรัพย์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2680-1234 
5. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั โทรศพัท์ 02-680-5000 
6. บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2231-3777  
7. บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-659-3390 
8. บริษัท หลกัทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 02-841-9000 
9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-626-7777 
10. บริษัท หลกัทรัพย์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-638-5000 
11. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุฟินโนมีนา จ ากดั โทรศพัท์ 02-026-5100 
12. บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัซา่ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2660-5000 
13. บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2660-5429-30 
14. บริษัท หลกัทรัพย์โกลเบลก็ จ ากดั โทรศพัท์ 02-672-5920   
15. ธนาคารออมสิน โทรศพัท์ 0-2299-8000 
16. บริษัท ฮัว่เซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากดั โทรศพัท์ 02-225-0202 
17. บริษัท หลกัทรัพย์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2658-5800 
18. ธนาคารกสิกรไทย โทรศพัท์ 02-888-8811 
19. บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2658-8888 
20. บริษัท หลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-829-6999 
21. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2305-9000 
22. บริษัท หลกัทรัพย์กสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-696-0000 
23. บริษัท หลกัทรัพย์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2659-7000  
24. บริษัท หลกัทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 02-648-1111 
25. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั โทรศพัท์ 02-695-5000   
26. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-658-6300 
27. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2660-6677 
28. บริษัท หลกัทรัพย์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2660-6621 
29. บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน ) โทรศพัท์ 0-2635-1700 
30. บริษัท หลกัทรัพย์พาย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-205-7000 
31. บริษัท หลกัทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลชูัน่ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2659-8735 
32. บริษัท แรบบิท ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-648-3600 
33. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เรนเนสซานซ์ จ ากดั โทรศพัท์ 02-550-6220  
34. บริษัท หลกัทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-088 9999 
35. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จ ากดั โทรศพัท์ 02-026-6222 
36. บริษัท หลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั โทรศพัท์ 02-022-1499  
37. บริษัท หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากดั โทรศพัท์ 02-949-1000 
38. บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2217-8888 



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้หุ้นระยะยาว 16 
 

39. บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี ้จ ากดั โทรศพัท์ 0-2343-9500 
40. บริษัท หลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2659-8000 
41. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวลท์ รีพบับลิค จ ากดั โทรศพัท์ 02-266 6697 
42. บริษัท หลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 02-009-8888 

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ 

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั โทรศพัท์ 02-672-1111 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-470-3200 
นอกจากหน้าที่ตามสญัญาแตง่ตัง้แล้ว ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ยงัมหีน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทนุด้วย 
 

• รำยช่ือผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม 
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 
นาย เทอดทอง เทพมงักร 
นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต้ 
นาย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 
นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ 

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั เลขที่ 46/8 ชัน้ 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกลุ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบญัชีในภายหลงั โดยผู้สอบบญัชีดงักลา่วต้องเป็นบคุคลที่ได้รับความเห็นชอบ
ตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

 

ข้อมูลอื่นๆ 

 

• รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

1. ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี  
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทจดัการไม่เปิดให้ผู้ลงทนุซือ้หน่วยลงทนุชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-SMELTF-T) ได้ 

2. ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
บริษัทจดัการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป มลูค่าขัน้ต ่า
ของการสัง่ซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป ไม่น้อยกวา่ 50,000 บาท โดยน าจ านวนเงินที่ได้รับช าระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทนุ  

ในกรณีที่ไม่เคยมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบญัชีดงักล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุและเอกสารที่ก าหนดอยา่งถกูต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน ตามที่บริษัทจดัการก าหนดในการเปิด
บญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
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ทัง้นี ้สามารถขอรับข้อมลูโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการได้ที่บริษัทจดัการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ในระหวา่งวนัและเวลาท าการ และ/หรือที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th 

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 
1. กรณีบคุคลธรรมดา 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาบตัรประจ าตวัพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือส าเนาหนงัสือ
เดินทางซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง 

ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุและใบ
ค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมลู รวมทัง้เง่ือนไขอื่นๆ ที่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะก าหนดต่อไป 

• กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก (หลัง IPO) 

ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (ASP-SMELTF-A) 
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทุกวนัท าการ  ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ ถึงเวลา 15.30 น. 
ตามราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาที่รับรอง
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้สามารถดูข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.assetfund.co.th หรือ
สอบถามข้อมลูได้ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 
15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายนัน้ โดยผู้สัง่ซือ้ต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนของบลจ. แอสเซท พลสั 
จ ากดั” ซึง่เป็นบญัชีกระแสรายวนัที่เปิดไว้กบัธนาคารดงัต่อไปนี ้ 
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บรูณะ   
2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาพระรามที่ 3  
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร และ 
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทย ุ
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอาคารสาทรซิตี ้ 
7. ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) สาขาสาทร 2 

ดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทนุ 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบญัชีดงักล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้หากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุส่งค าสัง่ซือ้ภายหลงัช่วงระยะเวลาที่ก าหนด หรือในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ได้รับค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุภายในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ตามราคาขายหน่วยลงทนุ
ที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไป 

ส าหรับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการ การซือ้หน่วยลงทนุแบบลว่งหน้า (Saving Plan)  
บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการการซือ้หน่วยลงทนุแบบสม ่าเสมอด้วยวิธีการหกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึง่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุสามรถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยกรอกแบบฟอร์ม 
“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุน และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้า” โดยบริษัทจัดการจะท าการส่ง
ข้อมลูการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากเพื่อเป็นการช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุตามจ านวน และงวดการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้หุ้นระยะยาว 18 
 

ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้า” และ/หรือ
ท ารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนสมคัรใช้บริการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตไว้ ทัง้นี ้เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ 
และวิธีการตา่งๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซือ้หน่วยลงทนุแบบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทจดัการพบวา่เอกสารหรือข้อมลูที่ได้รับจากผู้สัง่ซือ้
ไม่ถกูต้องครบถ้วน หรือในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหกับญัชีเงินฝากเป็นจ านวน 2 งวดติดต่อกนั 

การจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยค านวณจากจ านวนเงินที่ได้รับช าระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนั
ท าการขาย โดยจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะค านวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ต าแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 
ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบใุนใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินที่บริษัทจดัการได้รับช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วย
ลงทนุให้ตามจ านวนเงินที่ได้รับช าระเป็นเกณฑ์  
ในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ านวนหน่วยลงทนุที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามค าสัง่ซือ้ที่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ในกรณีที่สัง่ซือ้พร้อมกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่
ให้ผู้สัง่ซือ้ที่สัง่ซือ้พร้อมกนันัน้ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้สัง่ซือ้แต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรร
หน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบลว่งหน้า  

การคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีที่ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนและจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ สั่งซือ้รวมกันเกินจ านวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน และหากมีการสัง่ซือ้พร้อม
กนั และมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอตอ่การจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้ที่สัง่ซือ้พร้อมกนั
นัน้ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้สัง่ซือ้แต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่
จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สัง่ซือ้ระบุไว้ในใบค าขอเปิด
บญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุคคลดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดงัที่กลา่วมาข้างต้น  
ในการช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่ จัดตัง้โดยบริษัท
จดัการเพื่อสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มมลูค่าจะหกักลบลบ
หนีก้บับริษัทจดัการไม่ได้  
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การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนและได้ท ารายการขายหน่วยลงทุน
แล้วเพื่อให้บริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้จะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจาก
บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้ตามค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ซือ้ในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ หรือตอ่ชื่อเสียง หรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ  
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง วนัเวลาและวิธีการซือ้ขายหน่วยลงทนุได้ในอนาคต ภายใต้เง่ือนไข 
หลกัเณฑ์และวิธีการที่บริษัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั โดยประกาศ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

• กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (ASP-SMELTF-A) และ ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (ASP-SMELTF-T) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทกุวนัท าการ ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ ถึงเวลา 15.30 น. ทัง้นี ้สามารถดขู้อมลูเพิ่มเติม
ได้ที่เว็บไซต์ http://www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมลูได้ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

เง่ือนไขในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลาเร่ิมท าการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  
ส าหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัวนัเวลาที่ก าหนดของวนัท าการใดให้ถือวา่เป็นการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุถดัไปนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุและได้ท ารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เว้นแต่ 
ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นพิเศษ 
ผู้สัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัท
จดัการอยู่ในระหวา่งการด าเนินการตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” 
อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนัน้ไม่มี การติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีดงักลา่ว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
ทัง้นี ้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่มีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่ วย
ลงทนุเป็นมลูค่าตัง้แต ่10 ล้านบาทขึน้ไป 
ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-SMELTF-T) การขายคืนหน่วยลงทนุเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีภาระผกูพนัที่จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่การ
ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีเพิ่มเติมตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย 

การจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ" หรือ "การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ" บริษัทจดัการจะจดัสรรเงิน
ให้แก่ผู้สัง่ขายคืน โดยค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัที่บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
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ในกรณีที่ผู้สัง่ขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะค านวณจ านวนเงินที่สัง่ขายคืน โดยคูณจ านวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คืนนัน้ 
ในกรณีที่ผู้สัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทนุที่สัง่ขายคืนด้วย ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่
ค านวณได้ ณ วนัท าการรับซือ้คืนนัน้ ทัง้นี ้จ านวนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
การขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สัง่ขายคืนมีจ านวนหน่วยลงทุน
ตามทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทนุที่สัง่ขายคืน 
ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนตามการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขข้างต้น เท่าที่บริษัท
จดัการสามารถรับซือ้คืนได้จากจ านวนเงินสดของกองทนุ 
บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทนุในวนัท าการถดัจากวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
จ านวนนัน้ 

การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมยงัไม่สามารถช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลาดงักล่าว เน่ืองจากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาใน
การค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามที่สมาคมก าหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ให้บริษัทจัดการกองทนุรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่
เสร็จสิน้การค านวณดงักลา่ว  
บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชี
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

• กำรสับกำรเปล่ียนหน่วยลงทุน 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหนึ่ง (กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของอีกกองทนุ
หนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก
กองทุนต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถหักเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ (ถ้ามี) เพื่อไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน
กองทนุปลายทาง  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปิดให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหรืออนญุาตให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุ
บางกองทุนก็ได้โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทัง้ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ( IPO) และภายหลงั
การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) 

บริษัทจดัการยงัไม่เปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกนัได้ 
หากบริษัทจดัการเปิดให้บริการดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือ
เว็บไซต์ของผู้สนนัสนนุการขาย (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า
การรับค าสั่งดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์สูงสุดหรืออาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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วิธีกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (ASP-SMELTF-T) 
1. กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่อยู่ภายใต้การจดัการ สามารถท าได้
โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน จะมอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลกัฐาน  
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการจะท าการสบัเปลี่ยนมายงักองทนุปลายทาง ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุกองทนุต้นทางและได้มีการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่สมบรูณ์ดงักลา่วแล้ว  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องศึกษารายละเอียดกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น (กองทนุปลายทาง) เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของตนเองให้ต่อเน่ือง  
ส าหรับกรณีที่ต้องการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ มายงัชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-SMELTF-T) จะต้องท าการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ มาจากกองทนุรวมหุ้นระยะยาวหรือชนิดหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่นที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เช่นเดียวกนัเท่านัน้ 

2. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น  
(1) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากบริษัทจดัการ (Switch out)  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้(กองทนุต้นทาง) ไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวท่ีอยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจดัการอื่น (กองทนุปลายทาง) สามารถท าได้โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
โดยระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการออกจากกองทนุต้นทาง และระบุช่ือกองทนุปลายทางพร้อมเอกสารหลกัฐานอื่นใด  ท่ี
บริษัทจดัการก าหนดเพื่อประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ แล้วน าไปยื่นที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ (กองทนุปลายทาง)  
ส าหรับการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกไปยงักองทนุรวมหุ้นระยาวอื่น ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องศึกษารายละเอียดกองทนุรวม
หุ้นระยะยาวอื่น (กองทนุปลายทาง) เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีของตนเองให้ต่อเน่ือง 
(2) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าบริษัทจดัการ (Switch in)  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท
จดัการ (กองทนุปลายทาง) สามารถขอรับหนงัสือชีช้วน เอกสารการเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัท าการระหวา่งเวลาท าการ และแสดงความจ านง
ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ากองทุนได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดย
กรอกรายละเอียดและข้อมลูต่างๆ ในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
ส าหรับผู้ลงทุนที่ยงัไม่เคยมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค าขอ
เปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลา่วบริษัทจดัการหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องท าการสบัเปลี่ยนมายงักองทนุปลายทาง ภายใน 
5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและได้มีการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่สมบรูณ์แล้ว  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน มายงัชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-SMELTF-T) จะต้องท าการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ มาจากกองทนุรวมหุ้นระยะยาวหรือชนิดหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่นที่มีสิทธิประโยชน์
ทางภาษีเช่นเดียวกนัเท่านัน้ 
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3. กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เมือ่เกิดเหตกุารณ์ “การเลิกกองทนุรวม” (โอนย้ายการลงทนุ)  
เมื่อเกิดเหตกุารณ์การเลิกกองทนุรวมตามหวัข้อ “เง่ือนไขในการเลิกกองทนุ” (ส่วนข้อผกูพนั) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ปยังกองทุนหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยการ
ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในกรณีดงักล่าวบริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดในกองทนุนีข้องผู้ ถือหน่วยลงทนุและมอบหมายให้บริษัทจดัการเป็นผู้ตดัสินใจเลือกกองทนุปลายทาง ทัง้นี ้หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ บริษัท
จดัการจะด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจดัการของบริษัท
จดัการอื่นที่มีนโยบายที่ความเสี่ยงต ่ากวา่หรือใกล้เคียงกบักองทนุนี ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการเห็นสมควร  
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการโอนย้ายกองทนุตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในหวัข้อ “การด าเนินการ
ของบริษัทจดัการเมื่อเลิกกองทนุรวม” (สว่นข้อผกูพนั) 

ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (ASP-SMELTF-A) 
ส าหรับผู้ลงทนุชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทจดัการยงัไม่เปิดให้ท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า/ออก หากบริษัท
จดัการเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการเปิดให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  
หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าวผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถท าได้โดยกรอก
รายละเอียดและข้อมลูต่างๆ ในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้ครบถ้วน  
ส าหรับกรณีเมื่อเกิดเหตกุารณ์การเลิกกองทนุรวมตามหวัข้อ “เง่ือนไขในการเลิกกองทนุ” (ส่วนข้อผกูพนั) บริษัทจะด าเนินการ
ช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ โดยจะด าเนินการตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในหวัข้อ “การด าเนินการ
ของบริษัทจดัการเมื่อเลิกกองทนุรวม” (สว่นข้อผกูพนั) 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ตามที่บริษัทจดัการก าหนดให้สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ ทกุวนัท าการ 
ตัง้แต่เวลาเร่ิมท าการ ถึงเวลา 15.30 น. โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้สามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมลูได้ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(1) ในกรณีที่เป็นกองทุนต้นทาง ให้ใช้ราคารับซือ้คืนที่ค านวณได้เมื่อสิน้วันท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณจ านวนเงินที่จะสบัเปลี่ยน 
(2) ในกรณีที่เป็นกองทนุปลายทาง 
(2.1) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมหุ้นระยะยาวที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอื่น 
การก าหนดราคาขายหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุเมื่อสิน้วนัท าการที่บริษัทจดัการถือว่าได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจาก
กองทนุเปิดต้นทาง 
(2.2) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 
1. ส าหรับกองทนุตราสารหนีท้ี่มีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใน 1 วนัท าการ (T+1) ให้ใช้ราคาขายที่ค านวณได้เมื่อ
สิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วยที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ 
2. ส าหรับกองทนุอื่นๆ ให้ใช้ราคาขายที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการที่บริษัทจดัการถือว่าได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุ
เปิดต้นทางเป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วยที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ 

เง่ือนไขการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(1) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุที่จะสบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่
ในรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 
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(2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการตรวจสอบรายการทัง้หมดกับทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และหาก
ถูกต้องก็จะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทางเท่ากับจ านวนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ตามหลกัเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหัวข้อราคาขายและราคารับซือ้คืนกรณี
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ภายใน 15 วนัท าการ
นบัตัง้แตว่นัที่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(4) บริษัทจดัการอาจไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยดุรับค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดัการอยู่ในระหว่างการด าเนินการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามหวัข้อการไม่
ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
(5) ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้ยื่นค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนค าสัง่ดงักล่าวได้เว้นแต่จะได้รับอนมุตัิจาก
บริษัทจดัการก่อนเท่านัน้ 
(6) สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางและสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการบนัทึกข้อมลูการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุลงในระบบของ
นายทะเบียนแล้วเท่านัน้ 
(7) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุ หากการสบัเปลี่ยนดงักล่าวขดักบัหลกัเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทนุ หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฏหมาย หรือต่อ
ช่ือเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 
(8) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้นทางและกองทนุปลายทาง จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการส่งค าสัง่ซือ้ขาย
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทางและกองทนุเปิดปลายทางด้วย 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และ/หรือก าหนดเวลารับค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้โดยต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

• ข้อก ำหนดอื่นๆ  
1. การบนัทึกบญัชีเงินลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน และการหกัเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทจดัการจะบนัทึกบญัชีเงินลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายแยกรายการ
ตามวนัที่ลงทนุ และเมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุบริษัทจดัการจะค านวณต้นทุน
และผลประโยชน์และหกัเงินลงทนุแต่ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" ( first in first out : FIFO) โดยจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด 
ทัง้นี ้วนัที่ลงทนุ หมายถึงวนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุลงทนุในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละรายการ และในกรณีที่เป็นการรับโอน
จากกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น ให้หมายความถึง วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของรายการที่รับโอนนัน้ 

2. หนงัสือรับรองการโอน ของผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทจดัการจะจดัท าหนงัสือรับรองการโอนหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขายคืน เพื่อไปลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น โดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที่สมาคมประกาศก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และจดัส่งหนงัสือดงักล่าวพร้อมเช็ค
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทนุ หรือวิธีการอื่นใดในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่บริษัทจดัการหรือตวัแทนได้รับ
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่สมบรูณ์แล้ว เพื่อเป็นข้อมลูในการจดัท าทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุต่อเน่ืองและเพื่อให้เก็บไว้เป็น
หลกัฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนกังานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 
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ปัจจัยควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทนุรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง 

 

• ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผนัผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึน้ลง โดยได้รับผลกระทบจาก
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผนัผวนของคา่เงิน อตัราดอกเบีย้ เป็นต้น  
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกนัความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะกระจายการลงทนุ โดยวิเคราะห์ข้อมลูของตราสาร และสภาวะการ
ลงทนุในขณะนัน้ 

• ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ได้ตามที่ก าหนด 
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกนัความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุในตราสารที่ผู้ออกตราสารมีความมัน่คง มีสถานะ
การเงินที่ดี และจะได้มีการจดัท าการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้ออกตราสาร รวมถึงอตัราส่วนด้านสภาพคล่อง
ทางการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสารอย่างสม ่าเสมอ 

• ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท อาจเป็นเหตใุห้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทน
ตามที่คาดหวงั    
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกนัความเสี่ยง : ผู้จดัการกองทนุมีหน้าที่วิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทนุ 
รวมทัง้ธุรกิจและอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัของบริษัทนัน้ๆ อย่างตอ่เน่ืองเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงดงักลา่ว 

• ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซือ้หรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว้  เน่ืองจากโอกาสในการซือ้หรือ
ขายตราสารมีจ ากดั  
แนวทางการบริหารเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุในตราสารที่มีสภาพคลอ่งสงูถึงปานกลางเพื่อความ
คล่องตวัในการบริหารกองทนุ 

• ควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk) 
เน่ืองจากสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พืน้ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนลงทุนในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าย่อมท าให้สินทรัพย์สทุธิมีความผนัผวนมากกวา่การลงทนุในหลกัทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying Asset) 
กรณีที่กองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่วเพื่อป้องกนัความเสี่ยง กองทนุจะผกูพนัตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาป้องกนัความเสี่ยง 
ซึง่ราคา ณ วนัใช้สิทธิอาจมากกวา่ หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้นี ้การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความ
เสี่ยงนัน้ อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทัง้หมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการ
ได้รับผลตอบแทนที่มากขึน้ 

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกนัความเสี่ยง : ผู้จดัการกองทนุจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้การลงทนุในสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถกูต้อง เพื่อป้องกนัความเสี่ยงและเพื่อให้กองทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึน้ โดยจะ
ลงทนุในสดัส่วนที่เหมาะสมกบัหลกัทรัพย์ที่ต้องการปอ้งกนัความเสี่ยง 
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• ควำมเส่ียงของกำรลงทุนในตรำสำรที่มีสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงที่เป็นไปตามเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่มีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทนุโดยอ้างอิงกบัสินค้าหรือตวัแปรเฉพาะเมื่อสินค้าหรือตวั
แปรและโครงสร้างของตราสารประเภทนี ้ไม่ขดักบัวตัถุประสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทนุ อาทิ การเพิ่มความเสี่ยงด้าน
อตัราแลกเปลี่ยนให้แก่กองทนุตราสารหนี ้(Currency Mismatch) หรือการสร้างภาระผูกผนัให้เกินกว่ามลูค่าสินทรัพย์สทุธิของ
กองทนุ (Leverage) เช่น การเข้าเป็นคู่สญัญาออปชนัที่ผกูพนักองทนุในฐานะผู้ ให้สญัญา (Option Writer) โดยไม่มีการลงทนุใน
สินค้าอ้างอิงเพียงพอต่อการสง่มอบ เป็นต้น เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงด้านเครดิตของคูส่ญัญาและ/หรือในตราสาร  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันควำมเส่ียง : บริษัทจดัการจะเลือกลงทนุกบัคู่สญัญาที่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่
ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้รับการยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต. 
นอกจากนี ้ตราสารดงักล่าวโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ท าให้กองทนุมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร
ได้ ดงันัน้ กองทนุจึงจะพิจารณาลงทนุในสดัส่วนที่เหมาะสมเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารและอายุ
ของ Structured Note ที่ไม่ยาวมากนกัเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว นอกจากนัน้แล้ว บางตราสารให้สิทธิแก่ผู้ออกในการท่ีจะ
ช าระหนีต้ามตราสารก่อนครบอายตุราสาร ซึ่งในการช าระหนีต้ามตราสารก่อนครบอายตุราสารนัน้ อาจมีผลกระทบจากมลูค่า
หลกัทรัพย์ที่ลดลงหรือเพิ่มขึน้ได้ 
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ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม 

ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญำ (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
2 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่างใด

อย่างหนึ่งดงันี ้
3.1 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
3.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20%  
 

4 ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ SN หรือศกุกู ท่ี ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
4.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ และ
ไม่ได้มีลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น
บคุคลดงันี ้
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
4.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั  
4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.2.3.9 บล. 
4.3 เสนอขายในประเทศไทย  
4.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

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

 

5 ทรัพย์สินดงันี ้
5.1 ตราสารทนุที่จดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป
ของ SET (แตไ่ม่รวมถึงตราสารทนุที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจ
ท าให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET)  
5.2 ตราสารทนุที่ออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทย ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว
ซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่
อยู่ระหวา่งด าเนนิการแก้ไขเหตทุีอ่าจท าให้มกีารเพกิถอนหุ้นออกจากการซือ้ขายใน SET) 
5.3 หุ้นทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 5.1 
5.4 DW ที่ม ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด
จะสงูกวา่ 
(1) 10 %หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินที่ลงทนุใน 
benchmark  +5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
5.5 ธุรกรรมดงันี ้ที่คูส่ญัญาม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5.1 reverse repo 
5.5.2 OTC derivatives 
5.6 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.6.1 จดทะเบยีนซือ้ขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้
ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วยดงักลา่วท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มี
การเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ)  
5.6.2 เป็นหน่วยของกองทนุที่ไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทาง
ที่ส านกังานก าหนด 

6 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุที่มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) 
ตามแนวทางที่ส านกังานก าหนดและมีลกัษณะตาม 5.6.1 

ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที่อยู่ในกลุม่กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็น

คูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  
ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินที่ลงทนุใน 
benchmark + 10%  

หมายเหต ุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบคุคลตามกฎหมายไทย  

(ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือ
คูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี 
เว้นแตเ่ป็น MF ทีม่ีอายโุครงการ < 1 ปี 
ให้เฉลี่ยตามรอบอายกุองทนุ 
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ายกุองทนุ 
คงเหลือ < 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ีมี
อายโุครงการ > 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมอืแต่ MFได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขาย
คืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 SN (แตไ่ม่รวมถึง SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และ มีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดทนุว่าด้วยการขออนญุาตและการอนญุาต
ให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่) 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้
(ข้อนีไ้ม่ใช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ที่ลงทนุใน B/E 
P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายไุม่เกินอายกุองทนุหรือรอบการ
ลงทนุของ MF หรือมีการลงทนุใน derivatives เพือ่ให้ทรัพย์สินดงักลา่วมีอายสุอดคล้อง
กบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของสว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตาม

ผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) แตไ่ม่รวมถึงตราสารหนี ้ตราสาร 
กึ่งหนีก้ึ่งทนุ SN ศกุกู หรือตราสาร Basel III ที่ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากวา่ 
investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
 

6 derivatives ดงันี ้
6.1 การเข้าท าธุรกรรม derivatives   
ที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)  

ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงที่มอียู ่ 

6.2 การเข้าท าธุรกรรม derivatives 
ที่มิใช่เพ่ือการลดความเสี่ยง (non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทนุแบบซบัซ้อน 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 
100% ของ NAV 

หมายเหต ุ : ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MFไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบั product limit  
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ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่ลงทนุ (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกนั 

< 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้  
2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสาร 

Basel III และศกุกู ของผู้ออกรายใดรายหนึง่  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือ 
ตราสารหนีภ้าครัฐต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้นิทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตราสาร
รายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ  
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหม่กอ่นครบรอบระยะเวลาบญัชี
ถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจน ามลูค่าหนีส้ินทางการเงิน
ดงักลา่วมารวมกบัมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลู
หนีส้ินทางการเงนินัน้จะต้องเป็นข้อมลูที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่้ออก
ตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ลา่สดุ2 ให้ใช้อตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ้
ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เว้นแตใ่นกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดบัต ่ากวา่ investment grade หรือไม่ม ีcredit rating ให้ บลจ. ลงทนุ
เพื่อกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่า
การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแตก่รณีทีผู่้ออกตราสารได้มีการ
ยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่มลีกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทนุ CIS ต่างประเทศ  
ที่ออกหน่วยนัน้   
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันีโ้ดยได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน 
4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ที่ออกหน่วยนัน้ เว้นแต่

เป็นหน่วย infra ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน 
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ที่ออกหน่วย
นัน้ เว้นแตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน 
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

หมายเหต ุ : 
1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการ
บญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี 
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United 
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดที่เรียกเกบ็จำกกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบญัชตีัง้แต่เดือน พฤศจกิำยน  ถงึ ตลุำคม ย้อนหลัง 3 ปี 

 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเกบ็จำกกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ) 

(1) ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (ASP-SMELTF-T) หยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563 

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
1 พ.ย. ปี 62  

ถงึ  
31 ต.ค. ปี 63 

เรียกเกบ็จริง 
1 พ.ย. ปี 63  

ถงึ  
31 ต.ค. ปี 64 

เรียกเกบ็จริง 
1 พ.ย. ปี 64  

ถงึ  
31 ต.ค. ปี 65 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเกบ็จำก
กองทุนรวมทัง้หมด  

ไม่เกินร้อยละ 4.49 ต่อปี   
 

 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมดที่ประมำณกำรได้    
1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1 ไม่เกินร้อยละ 1.99 ตอ่ปี  1.61 1.60 1.60 
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 1 ไม่เกินร้อยละ 0.08 ตอ่ปี  0.03 0.03 0.03 
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 1 ไม่เกินร้อยละ 0.99 ตอ่ปี  0.99 0.99 0.99 
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 1.43 ตอ่ปี     

▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และ
สง่เสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรก (IPO) 

ตามที่จ่ายจริง  
แตไ่ม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี  
ของจ านวนเงินทนุโครงการ 

0.01 - - 

▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และ
สง่เสริมการขาย ภายหลงัการเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรก 

ตามที่จ่ายจริง แตไ่ม่เกินร้อย 
0.50 ตอ่ปี  0.08 0.14 0.30 

▪ ค่าประกาศ NAV ในหนงัสือพิมพ์ ตามที่จ่ายจริง 0.04 0.01 0.01 

▪ ค่าสอบบญัชี ตามที่จ่ายจริง 0.03 0.01 0.01 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรไม่ได้    
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง 0.03 0.01 0.01 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด 2 2.82 2.79 2.95 

▪ ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง 0.66 0.62 0.94 
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(2) ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (ASP-SMELTF-A) เร่ิมเปิดเสนอขาย 1 กรกฎาคม 2563 

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
1 ก.ค. ปี 63  

ถงึ  
31 ต.ค. ปี 63 

เรียกเกบ็จริง 
1 พ.ย. ปี 63  

ถงึ  
31 ต.ค. ปี 64 

เรียกเกบ็จริง 
1 พ.ย. ปี 64  

ถงึ  
31 ต.ค. ปี 65 

ยงัไม่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ดงันัน้ จงึยงัไม่มีอตัรา
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จริง 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเกบ็จำก
กองทุนรวมทัง้หมด  

ไม่เกินร้อยละ 4.49 ต่อปี     

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมดที่ประมำณกำรได้    
1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1 ไม่เกินร้อยละ 1.99 ตอ่ปี  N/A N/A N/A 
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 1 ไม่เกินร้อยละ 0.08 ตอ่ปี  N/A N/A N/A 
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 1 ไม่เกินร้อยละ 0.99 ตอ่ปี  N/A N/A N/A 
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 1.43 ตอ่ปี     

▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และ
สง่เสริมการขาย  
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (IPO) 

ตามที่จ่ายจริง  
แตไ่ม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี  
ของจ านวนเงินทนุโครงการ 

N/A N/A N/A 

▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และ
สง่เสริมการขาย  
ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

ตามที่จ่ายจริง แตไ่ม่เกินร้อย 
0.50 ตอ่ปี  

N/A N/A N/A 

▪ ค่าประกาศ NAV ในหนงัสือพิมพ์ ตามที่จ่ายจริง N/A N/A N/A 

▪ ค่าสอบบญัชี ตามที่จ่ายจริง N/A N/A N/A 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรไม่ได้    

▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง N/A N/A N/A 
รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด 2    

▪ ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง N/A N/A N/A 
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จำกผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 

(1) ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (ASP-SMELTF-T) หยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563 

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
1 พ.ย. ปี 62  

ถงึ  
31 ต.ค. ปี 63 

เรียกเกบ็จริง 
1 พ.ย. ปี 63 

ถงึ 
31 ต.ค. ปี 64 

เรียกเกบ็จริง 
1 พ.ย. ปี 64 

ถงึ 
31 ต.ค. ปี 65 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่เกินร้อยละ 1.50 ยกเว้นไม่เรียกเกบ็ 

• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเข้า 3 ไม่เกินร้อยละ 1.50 ยกเว้นไม่เรียกเกบ็ 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ไม่เกินร้อยละ 1.00 ยกเว้นไม่เรียกเกบ็ 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 4 ในอตัรา 50 บาทต่อรายการ ยกเว้นไม่เรียกเกบ็ 

• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุหรือเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทนุแทนฉบบัเดิมทีส่ญูหาย 

ฉบบัละ 50 บาท ยกเว้นไม่เรียกเกบ็ 

• ค่าธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ อตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด อตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ 
หรือคา่ธรรมเนียมการหกัเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ 

อตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด อตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการ 
หรือนายทะเบียนด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกต ิ

ไม่เกิน 75 บาทตอ่รายการ ยกเว้นไม่เรียกเกบ็ 

 
(2) ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (ASP-SMELTF-A) เร่ิมเปิดเสนอขาย 1 กรกฎาคม 2563 

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
1 ก.ค. ปี 63 

ถงึ 
31 ต.ค. ปี 63 

เรียกเกบ็จริง 
1 พ.ย. ปี 63 

ถงึ 
31 ต.ค. ปี 64 

เรียกเกบ็จริง 
1 พ.ย. ปี 64 

ถงึ 
31 ต.ค. ปี 65 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่เกินร้อยละ 1.50 1.25 1.25 1.25 

• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่เกินร้อยละ 1.50 ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเข้า 5 ไม่เกินร้อยละ 1.50 ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 5 ไม่เกินร้อยละ 1.50 ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 4 ในอตัรา 50 บาทต่อรายการ รายการละ 50 บาท 

• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุหรือเอกสาร 
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแทนฉบบัเดิมที่สญูหาย 

ฉบบัละ 50 บาท ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ อตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด อตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือ
ค่าธรรมเนียมการหกัเงินเพือ่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

อตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด อตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการ หรือ
นายทะเบยีนด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกรณีปกต ิ

ไม่เกิน 75 บาทตอ่รายการ ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 
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หมายเหต ุ
1  ร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่คา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค านวณ 

2 ไม่รวมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
3 กรณีการสบัเปลี่ยนมาจากกองทนุรวมอื่นที่ไม่ใช่กองทนุรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการ และ/หรือ เว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

4 บริษัทจดัการจะปฎิเสธการโอนหรือจ าน าหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการเสนอขายให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
5 ส าหรับผู้ลงทุนชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-SMELTF-A) บริษัทจัดการยงัไม่เปิดให้ท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า/ออก หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี) ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมดไม่รวมคา่ใช้จ่ายภาษีตราสารหนี ้
บริษัทจดัการจะค านวณ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ทกุวนัที่
มีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมด หกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค านวณนัน้ เป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม 
โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัท
จดัการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า/ออก จากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดงักลา่วโดยประกาศ
ผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขัน้สูงตามที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจดัการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึน้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวโดยเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้หุ้นระยะยาว 35 
 

 
  



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้หุ้นระยะยาว 36 
 

 
หมายเหต ุ: บริษัทจดัการได้ค านวณมลูค่าหลกัทรัพย์ของกองทนุโดยใช้วิธีการค านวณตามหลกัเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจดัการกองทนุ (AIMC) 
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ค ำอธิบำยกำรจดัอันดบัตรำสำรของสถำบนัจัดอนัดับควำมน่ำเชื่อถือ 

AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเสี่ยงต ่าทีส่ดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ ความ
เปลี่ยนแปลงทางธรุกิจและเศรษฐกิจจะสง่ผลกระทบน้อยมาก 

AA มีความเสีย่งต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธรุกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

A มีความเสีย่งในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงนิต้นในเกณฑ์สงูแต่อาจได้รับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธรุกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

BBB มีความเสีย่งและมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผนัผวนทีเ่กิดขึน้จากการเปลีย่นแปลง
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการช าระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกที่ได้รับอนัดบัเครดิตใน
ระดบัดงักลา่วท่ีมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกที่ได้รับอนัดบัเครดิตใน
ระดบัดงักลา่วท่ีมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุน 
รอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ตุลำคม 2565 

ASP-SMELTF-T: NAV ณ 31 ตลุาคม 2565 = 14.4788 บาท 

ASP-SMELTF-T 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  -7.49% 6.75% -6.15% 4.51% 16.54% - - 7.80% 

ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * -0.34% 3.07% -2.23% 1.88% 3.21% - - 1.86% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
(standard deviation) 

13.81% 13.05% 14.38% 13.53% 18.68% - - 16.57% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation)  *  

11.52% 9.91% 11.81% 11.49% 19.73% - - 16.65% 

Information Ratio -0.97 1.90 -0.92 0.29 1.00 - - 0.51 

 

ASP-SMELTF-A: NAV ณ 31 ตลุาคม 2565 = 14.4788 บาท 

ASP-SMELTF-A 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  -7.49% 6.75% -6.15% 4.51% - - - 23.81% 

ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * -0.34% 3.07% -2.23% 1.88% - - - 10.78% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
(standard deviation) 

13.81% 13.05% 14.38% 13.53% - - - 15.05% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation)  *  

11.52% 9.91% 11.81% 11.49% - - - 13.67% 

Information Ratio -0.97 1.90 -0.92 0.29 - - - 0.99 

 
หมำยเหตุ : 
- วนัที่จดทะเบียนกองทนุ 23 พฤศจิกายน 2560 
- * ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสดัสว่น 100% 
-  1% ต่อปี 
-  2% ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 
- การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้จัดขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  เร่ือง มาตรฐานการวัดและ

น าเสนอผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 
- ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่ าธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
- ผลการด าเนิงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง

ผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี 
(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 31 ตลุำคม 2565 
 

ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-SMELTF-T) = -39.48% 
และชนิดไมม่ีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-SMELTF-A) = -19.66% 

 
 
 
 

อำยุเฉล่ียของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 31 ตลุำคม 2565 
 
N/A 

 
 
 
 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทนุของกองทนุรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 
ณ สิน้รอบ 31 ตลุำคม 2565 

 
260.96% 

 
 
 
 

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 31 ตลุำคม 2565 

 
N/A* 

* ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th 
 
 
 
 

  

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


 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้หุ้นระยะยาว 42 
 

ค ำเตือนเกี่ยวกบักำรลงทนุในหน่วยลงทุน 

• กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management (EPM)) 
และอาจลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) กองทนุจงึมีความเสี่ยงมากกวา่กองทนุรวมอื่น จงึ
เหมาะสมกบัผู้ลงทนุที่ต้องการผลตอบแทนสงูและสามารถรับความเสีย่งได้สงูกวา่ผู้ลงทนุทัว่ไป ผู้ลงทนุจงึควรลงทนุในกองทนุรวม
เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และผู้ลงทนุควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านงึถึง
ประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 

• บริษัทจดัการจะปฎิเสธการโอนหรือจ าน าหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการเสนอขายให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2563 

• บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจดัการ เช่นเดียวกนักบัที่บริษัทจดัการลงทนุ ในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานที่ป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท 
(www.assetfund.co.th) 

• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัท
จดัการอาจใช้ดลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิกค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้วหรือหยดุรับค าสัง่ดงักลา่วได้ 

• กองทนุรวมอาจ/จะมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หาก
ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเสี่ยงให้กองทนุต้องเลิกกองทนุรวมได้ ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลู
การถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th 

• ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน  เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่ เก่ียวข้องได้ที่ส านักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• บริษัทจดัการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย 
และเป็นเร่ืองที่ไม่พงึกระท าโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือพนกังานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับ
ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิ ที่ผู้ประกอบธุรกิจก าหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอดูแนวทางนีไ้ด้ที่
บริษัทจดัการ 

• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ  เพื่อที่บริษัทจดัการจะสามารถ
ก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้ รับรองถึงความ
ถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 
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