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• ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ที่มีปัจจัยพื ้นฐานดี และ/หรื อมีแนวโน้ มการเจริ ญเติมโตทางธุรกิจ โดยเน้ นลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ทังนี
้ ้
กองทุนจะมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนตราสารหนี ้ และ/หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน และ/หรื อตราสารทางการเงิน และ/หรื อเงินฝาก และ/หรื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน และ/หรื อกองทุนอีทีเอฟ
(ETF) เป็ นต้ น ตลอดจนทรัพย์สินอื่นใดหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างตามที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดหรื อให้ ความเห็นชอบ
นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนหรื อมีไว้ ในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึง่ รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุน เช่น การทาสวอป
และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร อัตราดอกเบี ้ย และ/หรื อสัญญาฟิ วเจอร์ เป็ นต้ น ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดหรื อให้ ความเห็นชอบ รวมทังอาจท
้
าธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์หรื อธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทังนี
้ ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจมีไว้ ซึ่งตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนีท้ ี่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated) หรื อตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) ได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีน้ ัน้ ได้ รับจัด
อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ ส ามารถลงทุน ได้ (Investment grade) หรื อ จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พย์ (listed securities) แล้ ว แต่ก รณี
ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้
บริ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสาหรับกองทุนนี ้ ให้ หมายถึง บริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซื ้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) ที่มี Market Cap ที่มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้ านบาท ณ วันทาการก่อนหน้ าวันที่กองทุนลงทุน ทังนี
้ ้ หากต่อมามูลค่าตลาดของ
บริ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตกว่าหลักเกณฑ์ที่โครงการกาหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ ซงึ่ หุ้นของบริ ษัทดังกล่าวต่อไป
ได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการกาหนด
ความหมายของบริ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่กาหนดไว้ ได้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาวะตลาด ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
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• ดัชนีชวี ้ ัด/อ้ ำงอิง (Benchmark) ของกองทุน
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) ในสัดส่วน 100%
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัดในการเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้ กรอบ
นโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั
คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี ้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี ้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุน
สามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/หรื อ
ประกาศ ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลง
ตัวชี ้วัดในการใช้ เปรี ยบเทียบในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทาหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริ ษัทบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้ อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
• กำรแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนแยกตำมชนิดของหน่ วยลงทุน
ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื ้นฐานดี และ/หรื อมีแนวโน้ มการเจริ ญเติมโตทางธุรกิจ โดยเน้ นลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัท
ขนาดกลางและขนาดเล็ก
บริ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสาหรั บกองทุนนี ้ ให้ หมายถึง บริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซื ้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) ที่มี Market Cap ที่มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้ านบาท ณ วันทาการก่อนหน้ าวันที่กองทุนลงทุน ทังนี
้ ้ หากต่อมามูลค่าตลาดของ
บริ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตกว่าหลักเกณฑ์ที่โครงการกาหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ ซงึ่ หุ้นของบริ ษัทดังกล่าวต่อไป
ได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการกาหนด
ความหมายของบริ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่กาหนดไว้ ได้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาวะตลาด ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
• ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ รับจำกเงินลงทุน
ผู้ลงทุนมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนในรูปของกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นเมือ่ ผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน
• จำนวนเงินทุนโครงกำรล่ ำสุด
2,000 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มทุนได้ ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• รอบระยะเวลำบัญชี
วันที่สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชี : วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี
• ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่ ำงมีนัยสำคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- ความผันผวนทางด้ านราคาหรื อผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ ้นกับหลักทรัพย์หรื อตราสารที่กองทุนลงทุน
- การขาดสภาพคล่องของตราสาร

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้

2

• กำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ ำขำยคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่นอ กเหนือ
การควบคุมของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการยังไม่ได้ ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคา
ย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนั ้นต่างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตั ้งแต่หนึ่ ง
สตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้ องและผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตั ้งแต่หนึง่ สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ (1) (2) หรื อ (3) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนั ้น เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผัน
จากสานักงาน
2. แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตลอดจนเปิ ดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
3. แจ้ งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ตามข้ อ (1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ (2) ต่อสานักงานโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะ
มอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
4. ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชาระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่สง่ คาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
• กำรไม่ ขำยหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้ แล้ ว
การไม่ขายไม่รับซื ้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรร มการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ องหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่ จะหยุดรั บคาสั่งซือ้ และ/หรื อสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนเข้ าเป็ นการชั่วคราวหรื อถาวรก็ได้ ตามที่ บริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า 3 วันทาการ ก่อนการใช้ สิทธิหยุดรับคาสัง่ ซื ้อและ/หรื อสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้ าเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี)และจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้ บริ การ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคาสัง่ ซื ้อและ/หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าของผู้ลงทุน หากการสัง่ ซื ้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ มีผลกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทุน หรื อ ทาให้ เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรื อต่อชื่อเสียงของบริ ษัทจัดการ
หรื อกองทุน โดยบริ ษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
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การหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นไปตามประกาศ
• กองทุนรวมกำหนดอัตรำส่ วนกำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่ วงหน้ ำ (Derivatives) ที่มิได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดควำมเสี่ยงหรือตรำสำร
ที่มีสัญญำซือ้ ขำยล่ วงหน้ ำแฝง (Structured Note)
กองทุนรวมจะลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยจากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนในสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้ าต้ องไม่เกินร้ อยละ 100 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าแฝงใน
อัตราส่วนไม่เกินกว่าที่ประกาศกาหนด โดยรายละเอียดการคานวณมูลค่าการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อการคานวณ
อัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
• ผลกระทบทำงลบที่มำกที่สุดจำกกำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่ วงหน้ ำที่มิได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดควำมเสี่ยงหรือตรำสำรที่มี
สัญญำซือ้ ขำยล่ วงหน้ ำแฝง (Structured Note) ต่ อเงินทุนของกองทุนรวม
หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก หรื อทิศทางการลงทุนไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์จนอาจทาให้ กองทุนขาดทุนจากการลงทุน
ในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าหรื อตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินร้ อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องที่มีผลกระทบต่อราคาและมีการปรับเปลี่ย น
สถานะการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าให้ ทันเหตุการณ์ โดยการคานวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวการณ์ เพื่อให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา
• ช่ องทำงที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนจะทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่ ำหน่ วยลงทุนและรำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากเว็บไซต์ www.assetfund.co.th
• ช่ องทำงที่ผ้ ูลงทุนสำมำรถทรำบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
ชั ้น 17 อาคารสาทรซิตี ้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 เว็บไซต์ www.assetfund.co.th
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เครื่องมือบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่ องของกองทุนรวม
กองทุนมีเครื่องมือบริหำรควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่ องของกองทุนรวม ดังนี ้
1. ค่ ำธรรมเนียมกำรซือ้ ขำยหน่ วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในกำรซือ้ ขำยทรัพย์ สินของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies - ADLs)
อัตราสูงสุดไม่เกินร้ อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
(1) บริ ษัทจัดการจะกาหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
(2) บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยจะอยู่
ภายใต้ กฎระเบียบ และ/หรื อประกาศ และ/หรื อแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/หรื อหน่วยงาน
ที่มีอานาจอื่น ทังนี
้ ้ การกาหนด ADLs Factor จะคานึงถึงปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อหรื อขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (transaction costs) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื ้อขายทรัพย์สิน ความผันผวนในตลาดซื ้อขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาด
ทรัพย์สินที่ลดลงจากภาวะปกติ ต้ นทุนและค่าใช่จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริ ม
สภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี) หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริ ษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถ
ทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั ้นๆ
(3) การกาหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะคานึงถึง
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้ แก่ พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน สภาพคล่องของ
ทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตหรื อนอกเหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการที่มี ผลกระทบต่อสภาพคล่อง
ของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อ
การประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั ้นๆ
(4) ณ ขณะใดขณะหนึง่ บริ ษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้ อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ร่วมกับเครื่องมือในการบริ หารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ
(1) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
เครื่ องมือ ADLs ในวันทาการนัน้
(2) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการที่มีการใช้ เครื่ องมื อ ADLs
และบริ ษัทจัดการจะนายอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ ADLs ในวัน
ทาการนั ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใดๆ ที่ได้ ดาเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
เครื่ องมือ ADLs ในวันทาการนัน้ แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อบางส่วนของวันทาการนั ้นไม่สามารถเรี ยก
เก็บเงินได้ และรายการซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระด้ วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้ นั ้น ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
(3) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ทารายการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
หรื อขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึง่ ที่เกิน ADLs Threshold ที่บริ ษัทจัดการกาหนดไว้ รวมถึงบริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากาหนดอัตราการเรี ยกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกาหนดเพิ่มเติมในการเรี ยก
เก็บเฉพาะรายที่ทารายการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า หรื อขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริ มาณ
มากตามแนวทางที่บริ ษัทจัดการจะกาหนดได้
(4) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึง่ จะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยทางเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการและ/หรือในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมและ/หรื อผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่ ริ ษัทจัดการกาหนด
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การพิจารณาใช้ เครื่ องมือ
(1) การเรี ยกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้
(2) บริ ษัทจัดการ อาจพิจารณาเรี ยกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
น มีคา่ เกินกว่า ADLs Threshold ทีบ่ ริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่มลู ค่าซื ้อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษัทจัดการกาหนด
(3) บริ ษัทจัดการกาหนด ADLs Threshold โดยใช้ ข้อมูล “มูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ า น้ อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก” ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษัทจัดการกาหนด
(4) ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ ADLs นี ้ ADLs ที่เรี ยกเก็บได้ จะนากลับเข้ ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้ เครื่ องมือนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทา
ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่ องมือนี ้ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ กองทุน
แต่อย่างใด
2. เพดำนกำรขำยคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่าร้ อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทาการ ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
(1) บริ ษัทจัดการจะกาหนด Redemption Gate ขัน้ ต่า ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการ
คานวณที่บริ ษัทจัดการกาหนด
(2) บริ ษัทจัดการจะกาหนด Gate Period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทาการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณที่บริ ษัทจัดการ
กาหนด
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption Gate จะใช้ เฉพาะ
วันทาการซื ้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
น มีค่าเกิน
กว่า Gate Threshold ที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจาก มูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุน
(subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วย
มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
(4) บริ ษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคาสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
(5) บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่า
กว่า Redemption Gate ขันต
้ ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ ในโครงการ
(6) คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริ ษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับ
คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ โดยจะต้ องแจ้ ง
ความประสงค์ยกเลิกคาสัง่ ส่วนที่เหลือทังหมดเท่
้
านัน้ ภายในวันและเวลาของการส่งคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(7) บริ ษัทจัดการจะทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทาการ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
(8) บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกั ช้ า
(9) ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate นี ้ บริ ษัทจัดการอาจใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
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ข้ อสงวนสิทธิ
(1) บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่ จะปรั บเพิ่ มหรื อลดอัตรา Redemption Gate ตามที่ บริ ษั ทจัดการเห็ นสมควร โดยจะปรั บลดไม่ ต่ ากว่ า
Redemption Gate ขันต
้ ่าที่ระบุในโครงการ และ/หรื อปรับเพิ่มหรื อลด Gate Period ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้ ไม่
เกินกว่าที่ระบุไว้ ในโครงการ ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษัทจัดการกาหนด
(2) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
(3) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate ได้ แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อน
ระยะเวลาที่กาหนด การใช้ เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้ น (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใน
ส่วนที่เหลือได้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูก
ยกเลิกคาสัง่ โดยไม่ชกั ช้ า
(4) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการใช้
เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้ เครื่ องมือ
(1) Redemption Gate ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้
(2) บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัท
จัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ มีความผันผวนในตลาดซื ้อขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาด
ทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้ องกับปริ มาณ
การไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กาหนดไว้ หรื อสภาพคล่องของตลาด
ทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้
สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั ้นๆ
3. กำรไม่ ขำยหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้ หรือจะหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งขำยคืนหน่ วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้ สงู สุดไม่เกิน : 1 วันทาการ
เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า
จาเป็ นต้ องระงับการซื ้อขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริ ษั ทจัดการกองทุนรวมจะไม่ ขายหรื อไม่ รับซื อ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่ รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บคาสั่งซื อ้ หรื อคาสั่ งขายคืนหน่ วยลงทุน
(suspension of dealings) ได้ ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ ซึง่ ไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏ
ข้ อเท็จจริ งดังนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั ้น ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
(1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่า จะเป็ น
กฎหมายไทย หรื อกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
(3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ในสาระสาคัญ
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2. อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ว่าด้ วยการดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขาย
หลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึ่ง ให้
กระทาได้ ไม่เกิน 3 วันทาการ
3.อยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งซึง่ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ วมีความเชื่อโดยสุจริ ตและ
สมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึง่ เกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการ ซื ้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ กรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่มีกาหนดระยะเวลาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval
fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้ พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิ ดให้ รับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนเท่านัน้
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดาเนินการตามข้ อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ต และ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคณ
ุ ภาพ
และมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้ รับผลกระทบจากการขายคืนนั ้น
สาหรับการดาเนินการในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง
หรื อไม่สามารถจาหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริ ษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่
มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
สิทธิและข้ อจำกัดของผู้ถือหน่ วยลงทุน
• เงื่อนไขที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ ำจถูกจำกัดสิทธิ ในกรณีท่ ผี ้ ูถือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่ ำอัตรำที่ประกำศ
กำหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่
นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียง
รายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจานวนที่ถืออยู่ ทังนี
้ ้ สามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนได้
ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.assetfund.co.th
• วิธีกำรโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจำกัดกำรโอนหน่ วยลงทุน
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อสานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนไม่ได้ เป็ นผู้ใช้ บริ การกองทุนกับบริ ษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและยื่นต่อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้ อมคาขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครัง้ ณ วันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน
(ค) หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสร็จรับเงิน และใบกากับภาษีพร้ อมหลักฐานการรับคาขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
(ง) การโอนหน่วยลงทุน ดังกล่าวข้ างต้ น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้ อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ โู อนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ รับคาขอโอนหน่วยลงทุน
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(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดาเนินการเป็ นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ระบุในข้ อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย”
ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
กับหรื อเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา พลเมืองสหรัฐอเมริ กา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐหรื อ ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริ กา หรื อบุคคลซึง่ โดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้น
และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน
ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมสาหรับผู้ลงทุนที่ เป็ นบุคคลอเมริ กนั (US person) ดังที่กล่าวมาข้ างต้ น เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทังสิ
้ ้น และไม่มีสิทธินาหน่ วย
ลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
• กองทุนรวมนีม้ กี ำรออกและส่ งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อผู้ลงทุนทุกครัง้ ที่มีการขายหรื อรับ ซื ้อคืน
หน่วยลงทุนให้ ผ้ ลู งทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดาเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
• ช่ องทำงและวิธีกำรที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้ สิทธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้ สิทธิออกเสียงของ
บลจ. ในหลักทรัพย์ ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริ ษั ทจัดการได้ เปิ ดเผยไว้ ที่
สานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
• ช่ องทำงและวิธีกำรร้ องเรียนของผู้ลงทุน
- ติดต่อบริ ษัทจัดการที่ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด โทรศัพท์ 02-672-1111
- สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศัพท์ 02-263-6000
- ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-470-3200-1 โทรสาร 02-470-1996-7
• นโยบำยกำรระงับข้ อพิพำท โดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรตลอดจนวิธีเข้ ำสู่กระบวนกำรดังกล่ ำวของกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการมีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมนี ้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง
อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่วยของกองทุนสามารถนาข้ อพิพาทเข้ าสูก่ ารพิจารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
• กำรระบุภูมิลำเนำในประเทศไทยเพื่อกำรวำงทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกรำยที่ไม่ มีภูมิลำเนำในประเทศไทย
การระบุภูมิลาเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ ามี) ในกรณีที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้ างอิงที่อยู่ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ น
ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
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ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินกำรของกองทุนรวม
• ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดกำร
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
ชั ้น 17 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 เว็บไซต์ www.assetfund.co.th
• รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท
1. นายนภดล รมยะรูป
2. นายพิทเยนท์ อัศวนิก
3. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
4. ดร. พัชร
สุระจรัส
5. นายคมสัน ผลานุสนธิ
6. นายณัฐพล จันทร์ สิวานนท์

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

• รำยชื่อผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)
1. ดร. พัชร
สุระจรัส
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
2. นายคมสัน ผลานุสนธิ
กรรมการ
3. นายณัฐพล จันทร์ สิวานนท์
กรรมการ
• จำนวนกองทุนรวมทัง้ หมดภำยใต้ กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท
ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มีจานวนกองทุนรวมทังหมด
้
54 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 53,527,288,436.94 บาท
• รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทุน
1. นายณัฐพล
จันทร์ สิวานนท์
2. นายไมตรี
โสตางกูร
3. นายกมลยศ
สุขมุ สุวรรณ
4. นางสาวทิพย์วดี อภิชยั สิริ
5. นายกฤช
โคมิน
6. นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม
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• รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิ ำรศึกษำ และประสบกำรณ์ กำรทำงำนที่เกี่ยวข้ องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม รวมทัง้
หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ ำว
หน้ ำที่
ชื่อ-สกุล
ประวัตกิ ำรศึกษำ
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน
ควำมรับผิดชอบ
นางสาวทิพย์วดี อภิชยั สิริ* - MBA Executive, Chulalongkorn
- 2017 – Present: Equity Fund Manager, บริ หารกองทุน
University, Thailand
Asset Plus Fund Management
- Bachelor’s degree in Computer
- Feb 2012 – Apr 2017: Vice President,
Engineering, Chulalongkorn
Domestic Equity Fund Manager, UOB
University
Asset Management (Thailand)
- CFA Charterholder
- Dec 2009 – Feb 2012: Fund Manager,
Tisco Asset Management
- Apr 2006 – Dec 2009: Asset
Allocation Strategist and Investment
Analyst, SCB Asset Management
นายกมลยศ สุขมุ สุวรรณ* - Master of Science in Financial
- 2017–Present: Senior Fund Manager,
บริ หารกองทุน
Investment and Risk Management Asset Plus Fund Management
(2010), The National Institute of
- 2011-2017: Senior Fund Manager,
Development Administration (NIDA) TISCO Asset Management
- Bachelor of Business
- 2008-2011: Fund Manager,
Administration in Finance (2008),
CIMB-Principal Asset Management
Kasetsart University
- CFA Charterholder
นายกฤช โคมิน*
- Msc. Microsystem Engineering
- 2016-Present: Equity Fund Manager,
บริ หารกองทุน
Albert ludwig universitat
Asset plus Fund Management
- Nano Engineering, Chulalongkorn - 2015-2016: Assistant Fund Manager,
University, Thailand
Asset Plus Fund Management
- CFA Charterholder
- 2014-2015: Project manager Mahidol
University Faculty of science
- 2013-2014: Nanoscience Researcher
IMTEK
นาย ยุรนันท์ วิภศู ิริ
- Bachelor of Business
- 2020- Present: Equity Fund Manager,
บริ หารกองทุน
Administrative, Mahidol
Asset Plus Fund Management
International College, Thailand
- 2019 - 2020: Assistant Fund Manager,
- Master of Investment Analysis,
Asset Plus Fund Management
Aston University, Birmingham,
- 2018-2019: Equity Analyst for Private
United Kingdom
Portfolio, KTZMICO Securities
- CISA I
- 2016-2018: Equity Analyst for Private
Portfolio, SCB Securities
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• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน นำยทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
1. บริ ษัท หลักทรัพย์ไอร่า จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-684-8888
2. บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด โทรศัพท์ 1240 กด 8
3. บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด โทรศัพท์ 02-508-1567
4. บริ ษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234
5. บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ 02-680-5000
6. บริ ษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2231-3777
7. บริ ษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-3390
8. บริ ษัท หลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-841-9000
9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-7777
10. บริ ษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-638-5000
11. บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด โทรศัพท์ 02-026-5100
12. บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั ซ่า จากัด โทรศัพท์ 0-2660-5000
13. บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2660-5429-30
14. บริ ษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จากัด โทรศัพท์ 02-672-5920
15. ธนาคารออมสิน โทรศัพท์ 0-2299-8000
16. บริ ษัท ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ ส จากัด โทรศัพท์ 02-225-0202
17. บริ ษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-5800
18. ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์ 02-888-8811
19. บริ ษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-8888
20. บริ ษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-829-6999
21. บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9000
22. บริ ษัท หลักทรัพย์กสิกรไทยจากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-696-0000
23. บริ ษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000
24. บริ ษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-648-1111
25. บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด โทรศัพท์ 02-695-5000
26. บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-6300
27. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด โทรศัพท์ 0-2660-6677
28. บริ ษัท หลักทรัพย์เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2660-6621
29. บริ ษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน ) โทรศัพท์ 0-2635-1700
30. บริ ษัท หลักทรัพย์พาย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-205-7000
31. บริ ษัท หลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชนั่ จากัด โทรศัพท์ 0-2659-8735
32. บริ ษัท แรบบิท ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-648-3600
33. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เรนเนสซานซ์ จากัด โทรศัพท์ 02-550-6220
34. บริ ษัท หลักทรัพย์อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-088 9999
35. บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ 02-026-6222
36. บริ ษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด โทรศัพท์ 02-022-1499
37. บริ ษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ 02-949-1000
38. บริ ษัท หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2217-8888
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39. บริ ษัท หลักทรัพย์ทรี นีตี ้ จากัด โทรศัพท์ 0-2343-9500
40. บริ ษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-8000
41. บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รี พบั บลิค จากัด โทรศัพท์ 02-266 6697
42. บริ ษัท หลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-009-8888
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด แต่งตั ้ง
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด โทรศัพท์ 02-672-1111
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-470-3200
นอกจากหน้ าที่ตามสัญญาแต่งตังแล้
้ ว ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ยังมี
หน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผ้ ลู งทุนด้ วย
• รำยชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นาย เทอดทอง เทพมังกร
นางสาว ชมภูนชุ แซ่แต้
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
นางสาว ชุติมา วงษ์ ศราพันธ์ชยั
นางสาว รฐาภัทร ลิ ้มสกุล
ที่อยู่ : บริ ษัท พีวี ออดิท จากัด 100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
บริ ษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบตาม
ประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป
หมายเหตุ :
ตั ้งแต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็ นต้ นไป บริ ษัท พีวี ออดิท จากัด ย้ ายที่อยู่ไปยัง เลขที่ 46/8 ชั ้น 10 อาคารรุ่ งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ข้ อมูลอื่นๆ
• รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุน กำรรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน และกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผู้ลงทุนสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกและครัง้ ถัดไปไม่น้อยกว่า 1 บาท
ในกรณีที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้ องเปิ ดบัญชีดงั กล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและ
เอกสารทีก่ าหนดอย่างถูกต้ องและตามความเป็ นจริ ง พร้ อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามทีบ่ ริ ษัทจัดการกาหนดในการเปิ ดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
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เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
1. กรณีบคุ คลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อสาเนาบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้ อง
2. กรณีนิติบคุ คล
(1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สาเนาหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และเงื่อนไขการลงนาม
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
ทังนี
้ ้ เอกสารต่างๆ ต้ องลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
ผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในใบคาขอเปิ ดบัญชีผ้ ูถือหน่วยลงทุนและใบ คาขอ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูล รวมทังเงื
้ ่อนไขอื่นๆ ที่บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนจะกาหนดต่อไป
• กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก (หลัง IPO)
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ทุกวันทาการซื ้อขาย โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่ามูลค่า
ขันต
้ ่าตามเงื่อนไขของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรกและครัง้ ถัดไป ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวัน
ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณและเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว โดยกรอกรายละเอียดในใบคา
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วน
ผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อช่องทาง
อื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรื อสอบถามข้ อมูลได้ ที่ฝ่าย Asset
Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรื อวิธีอื่นใด ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ภายในเวลา 15.30 น.
ของวันทาการซื ้อขายนัน้ โดยผู้สงั่ ซื ้อต้ องขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จากัด” ซึง่ เป็ นบัญชีกระแส
รายวันที่เปิ ดไว้ กบั ธนาคารดังต่อไปนี ้
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์ บรู ณะ
2. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา สาขาพระรามที่ 3
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอาคารสาทรซิตี ้
7. ธนาคารยูโอบี สาขาสาทร 2
ดอกเบี ้ยรับหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้ รับจากบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นผลประโยชน์ต่อกองทุน
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดงั กล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กาหนดหรื อในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดให้ ถือเป็ นการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายถัดไป
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สาหรับการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การ การซื ้อหน่วยลงทุนแบบล่วงหน้ า (Saving Plan)
บริ ษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การการซื ้อหน่วยลงทุนแบบสม่าเสมอด้ วยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึง่ ผู้ถือหน่ วยลงทุน
สามรถติดต่อขอใช้ บริ การได้ ที่บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) โดยกรอกแบบฟอร์ ม “หนังสือยินยอมให้ หกั
บัญชีเงินฝากเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน และใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ า” โดยบริ ษัทจัดการจะทาการส่ง ข้ อมูลการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อ
เป็ นการชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนตามจานวน และงวดการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ระบุไว้ ในแบบฟอร์ ม “หนังสือยินยอมให้ หกั
บัญชีเงินฝากเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน และใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ า” และ/หรื อทารายการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
สมัครใช้ บริ การผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ตไว้ ทังนี
้ ้ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ ตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื ้อหน่วยลงทุนแบบล่วงหน้ า ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพบว่าเอกสารหรื อข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้สงั่ ซื อ้ ไม่ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน หรื อในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีเงินฝากเป็ นจานวน 2 งวดติดต่อกัน
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อโดยคานวณจากจานวนเงินที่ได้ รับชาระหารด้ วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการขาย
โดยจานวนหน่วยลงทุนที่ได้ รับจัดสรรจะคานวณตามหลักสากลเป็ นตัวเลขทศนิยม 5 ตาแหน่ง แต่ใช้ ทศนิยม 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริ ษัทจัดการได้ รับชาระ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้
ตามจานวนเงินที่ได้ รับชาระเป็ นเกณฑ์
ในกรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทาให้ จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจานวนหน่วยลงทุนที่ได้ รับอนุ มตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตามคาสัง่ ซื ้อที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในกรณีที่สงั่ ซื อ้ พร้ อม
กันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ ผ้ สู ั่ งซื ้อที่สงั่ ซื ้อพร้ อมกันนั ้นตาม
สัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ สู งั่ ซื ้อแต่ละรายสัง่ ซื ้อเข้ ามา (Pro Rata) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อ
ชื่อเสียง หรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบล่วงหน้ า
การคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่ผ้ ูสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ูสั่งซือ้ รวมกันเกินจานวนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการจดทะเบียนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อ น และหากมีการสัง่ ซื ้อพร้ อมกัน และมีหน่วย
ลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อที่สงั่ ซื ้อพร้ อมกันนั ้นตามสัดส่วนจา นวน
หน่วยลงทุนที่ผ้ สู งั่ ซื ้อแต่ละรายสัง่ ซื ้อเข้ ามา (Pro Rata) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และบริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรพร้ อมดอกเบี ย้ (ถ้ ามี)
ให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ สู งั่ ซื ้อระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ที่
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นที่ จัดตั ้งโดยบริ ษัทจัดการเพื่อสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเงินจนเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี ้กับบริ ษัทจัดการไม่ได้
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนและได้ ทารายการขายหน่วยลงทุนแล้ วเพื่อให้
บริ ษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สงั่ ซื ้อจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
สิทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บันทึกข้ อมูลการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่
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บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการสัง่ ซื ้อในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อชื่อเสียง
หรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลง วันเวลาและวิธีการซื ้อขายหน่วยลงทุนได้ ในอนาคต ภายใต้ เงื่อนไข หลักเณฑ์
และวิธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
• กำรรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อช่องทางอื่นใดตามที่
บริ ษัทจัดการกาหนด (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรื อสอบถามข้ อมูลได้ ที่ฝ่าย Asset Plus
Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111
เงื่อนไขในการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการซื ้อขาย ตั ้งแต่เวลาเริ่ มทาการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณและเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
สาหรับการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังวันเวลาที่กาหนดของวันทาการซื ้อขายใด ให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนั ้น เป็ นเกณฑ์ในการคานวณและ
เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)ได้ รับคาสัง่ ขายคื นหน่วยลงทุน
และได้ ทารายการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้ นแต่ ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัท
จัดการเป็ นพิเศษ
ผู้สงั่ ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษหรื อเป็ นกรณีที่บริ ษัทจัดการอยู่ใน
ระหว่างการดาเนินการตามข้ อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน"
อนึง่ ในกรณีที่บญ
ั ชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมลู ค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั ้นไม่มีการติดต่อขอใช้ บริ การเป็ นเวลานานติดต่อกันเกิ น 1 ปี
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีดงั กล่าว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลง วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในอนาคตได้ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
การจัดสรรเงินให้ แก่ผ้ สู งั่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้ นในกรณีตามข้ อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน" หรื อ "การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน" หรื อ "การหยุดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน" บริ ษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้ แก่ผ้ สู งั่ ขายคืน โดย
คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันที่บริ ษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ขายคืนเป็ นจานวนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะคานวณจานวนเงินที่สงั่ ขายคืน โดยคูณจานวนหน่วยลงทุนด้ วยราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการรับซื ้อคืนนัน้
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ขายคืนเป็ นจานวนเงิน บริ ษัทจัดการจะคานวณจานวนหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืนด้ วย ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ
วันทาการรับซื ้อคืนนัน้ ทังนี
้ ้ จานวนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ จะเป็ นตัวเลขทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนได้ ตรวจสอบแล้ วว่าผู้สงั่ ขายคืนมีจานวนหน่วยลงทุนตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืน
ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
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บริ ษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้ แก่ผ้ ูสงั่ ขายคืนตามการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขข้ างต้ น เท่าที่บริ ษัทจัดการ
สามารถรับซื ้อคืนได้ จากจานวนเงินสดของกองทุน
บริ ษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจานวนนั ้น
การชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชาระค่าขายคืนตามกาหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการคานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เสร็จสิ ้นการคานวณดังกล่าว
บริ ษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
หรื อใบคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
• กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้ กับกองทุนเปิ ดอื่นที่บริ ษัทจัดการ
กาหนดให้ สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตามเงื่อนไขการรับคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้
ที่บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อช่องทางอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ สามารถดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรื อสอบถามข้ อมูลได้ ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้ นทาง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของอีกกองทุนหนึ่ง
(กองทุนปลายทาง) โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้ นทาง ซึ่งได้ หกั ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เพื่อไปชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที่กองทุนต้ นทางใดมีการคิดค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคานวณหน่วยลงทุนที่จะขายคืนจากกองทุนต้ นทาง จะใช้ เกณฑ์การคานวณโดยระบบ “เข้ าก่อน
ออกก่อน (FIFO)”
ราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่เป็ นกองทุนต้ นทาง ให้ ใช้ ราคารับซื ้อคืนที่คานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวน
เงินที่จะสับเปลี่ยน
(2) ในกรณีที่เป็ นกองทุนปลายทาง ให้ ใช้ ราคาขายที่คานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวน
หน่วยที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับ
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยน
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกองทุนต้ นทางระบุจานวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยู่
ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
3. บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการตรวจสอบรายการทังหมดกั
้
บทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้ องก็จะ
ดาเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางและเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางเท่ากับ
จานวนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในหัวข้ อราคาขายและราคารับซื ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับตั ้งแต่วนั ที่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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5. บริ ษัทจัดการอาจไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ วหรื ออาจหยุดรับคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ในกรณีที่บริ ษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดาเนินการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้ อการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
6. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ยื่นคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ วจะไม่สามารถเพิกถอนคาสัง่ ดังกล่าวได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการ
ก่อนเท่านั ้น
7. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางและสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ ้นหลังจากที่ได้ มีการบันทึกข้ อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียนแล้ วเท่านั ้น
กำรซือ้ หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวิต
บริ ษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้ บริ การซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง ให้ ผ้ ลู งทุน
ทราบล่วงหน้ าโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
การลงทุนในรูปแบบการซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ การที่ผ้ ลู งทุนขอทาประกันชีวิตกับบริ ษัทประกันชีวิต และบริ ษัทประกันชีวิต
จะนาเงินค่าเบี ้ยประกันส่วนหนึ่งหรื อทังหมดไปลงทุ
้
นในกองทุนรวมตามที่ผ้ ลู งทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนดไว้
โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี ้ยประกันชีวิตที่จะนาไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็ นเท่ าใดขึ ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในกรมธรรม์
ทังนี
้ ้ เงินค่าเบี ้ยประกันชีวิตที่นาไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงได้ ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนรวมที่
ผู้ลงทุนเลือกไว้
ผู้ลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ควบกรมธรรม์ประกันชี วิต หรื อที่เรี ยกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดยติดต่อกับ
บริ ษัทประกันชีวิตหรื อตัวแทนหรื อนายหน้ าที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด ทังนี
้ ้ การซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกาหนด
และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากการซื ้อขายกองทุนเพียงอย่างเดีย ว ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียด
ในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ ว ซึ่งบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทัว่ ไปทราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการ ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดงั นี ้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ ว
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรซือ้ หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวิต
(1) การซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผู้ลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนหรื อนายหน้ าที่
บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด โดยชาระเป็ นเงินสด แคชเชียร์ เช็ค หรื อเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่
บริ ษัทประกันชีวิตกาหนดหรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่า ขันต
้ ่าในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน วัน
และเวลาทาการในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสัง่ ซื ้อ วิธีการชาระเงินเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรื อเอกสาร
การขายที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ ซื ้อจะต้ องอยู่ภายใต้ กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กาหนด
ไว้ ในโครงการโดยคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับเอกสารและได้ รับชาระเงินครบถ้ วนจากบริ ษัทประกันชีวิตแล้ ว บริ ษัทจัดการ
หรื อบริ ษัทประกันชีวิตในกรณีของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคาสัง่ ซื อ้ หน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคาสัง่ ดังกล่าวอาจเข้ าข่ายลักษณะการทาธุรกรรมฟอกเงิน หรื อการก่อการร้ าย หรื อเข้ าข่ายบุคคลที่บริ ษัท
ประกันชีวิตสงวนสิทธิ ในการพิจารณารับประกัน รวมถึงพิจารณาแล้ วเห็นว่าการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมี ผลกระทบต่อการลงทุนของ
กองทุน หรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อชื่อเสียง หรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการหรื อบริ ษัทประกันชีวิต
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(2) มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่าขันต
้ ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า และจานวนหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า :
เนื่องจากการซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุน
แต่ละกองทุน การดาเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้ น ดังนั ้น การสัง่ ซื ้อ
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกาหนดในเรื่ องมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุ น มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน จานวน
หน่วยลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า ซึง่ อาจแตกต่า ง
จากการซื ้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึ กษาข้ อกาหนดดังกล่าวได้ ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
(3) การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต โดยผ่าน
บริ ษัทประกันชีวิตได้ ตามจานวนขันต
้ ่าและเงื่ อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งอาจแตกต่างจากจานวนขันต
้ ่าที่กาหนดไว้ สาหรับการสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
บริ ษัทประกันชีวิตอาจส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อนาค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชาระค่าการประกัน ภัย
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริ หารกรมธรรม์ ตามอัตราที่กาหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึง่ มูลค่าในการขายคืนอาจต่า
กว่ามูลค่าขันต
้ ่าที่กาหนดในโครงการ โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะสรุ ปค่าใช้ จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกั น
ชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้ จ่ายล่าสุดได้ ทางโทรศัพท์หรื อช่องทางอื่นที่บริ ษัทประกันชีวิตจะ
เปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย
บริ ษัทประกันชีวิตอาจกาหนดเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
เพิ่มเติมที่กาหนดไว้ ในกรมกรรม์ประกันชีวิตและ/หรื อเอกสารประกอบการขาย ภายใต้ กรอบระยะเวลาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการ
กาหนดในหนังสือชี ้ชวน และคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับเอกสารหลักฐานจากบริ ษัทประกันชีวิตครบถ้ วนแล้ ว ทั ง้ นี ้
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยใช้ แบบฟอร์ มของบริ ษัทประกันชีวิต ตามจานวนขันต
้ ่าและ
เงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิต
การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีการขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ กบั บริ ษัทประกันชีวิตภายใน 5 วัน
ทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชาระค่าขายคืนตามกาหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการคานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เสร็จสิ ้นการคานวณดังกล่าว
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษัทประกันชีวิตมีหน้ าที่ต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับจาก
บริ ษัทจัดการให้ กบั ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชาระค่าขายคืนตามกาหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการคานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เสร็ จสิ ้นการคานวณดังกล่าว โดยวิธีการ
ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
(4) การออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหรื อการขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออก
ใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหรื อการขายคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทาการนับตั ้งแต่วนั ที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนหรื อการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนโดยตรง
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(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต ตามจานวนขันต
้ ่า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
โดยส่งคาสัง่ ตามแบบฟอร์ มที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ เท่านั ้นโดยต้ องเป็ นการทารายการผ่านบริ ษัท
ประกันชีวิต
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริ ษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้ นทาง) เพื่อซื ้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทางซึง่ ได้ หกั ค่าธรรมเนียมการ
ขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทาง
ทังนี
้ ้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ ดงั นี ้
1. การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางกองหนึ่งหรื อหลายกองทุนไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรื อหลาย
กองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
2. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจาตามคาสัง่ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุให้ มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด
ต้ นทางกองหนึง่ เพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองหนึง่ หรื อหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
3. การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคาสัง่ ในแบบฟอร์ มที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด ให้ มีสดั ส่วนการ
ลงทุนเป็ นไปตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์
ทังนี
้ ้ รูปแบบและเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ างต้ น อาจเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยู่กบั บริ ษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึง่ จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
ทราบ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรื อผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ ว
บริ ษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถื อหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และ/หรื อถาวร ในกรณี ที่บริ ษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ น
ประโยชน์หรื อมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกรณีที่จานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้ นทางต่ากว่าจานวนขันต
้ ่าที่บริ ษัทประกัน
ชีวิตกาหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรื อกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ผ้ ถู ือหน่วยภายใน 30 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้
ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สาหรับกรณีการสับเปลี่ยนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ บริ ษัทประกันชีวิตจะจัดส่ง
รายงานยืนยันการรับคาสัง่ ครัง้ แรกหรื อสรุ ปเป็ นรายงานประจาปี แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามสถานการณ์ ลงทุนได้
ตามช่องทางที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด
(6) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่วา่ กรณีใดทังสิ
้ ้น
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
3. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนนี ้ เนื่องจากบริ ษัทประกันชีวิตจะ
ทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการรวบรวม และนาส่งคาสัง่ ซื ้อและขายหน่วยลงทุนไปยังบริ ษัทจัดการในนามของบริ ษัทประกันชีวิตโดยไม่เปิ ดเผยชื่อ
ที่แท้ จริ งของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การได้ รับข้ อมูลกองทุนอาจล่าช้ ากว่าได้ รับจากบริ ษัทจัดการโดยตรง เป็ นต้ น
(7) การจัดส่งเอกสารให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน:
1. เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจาปี หรื อเอกสารอื่นใด บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดาเนินการจัดส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หลังจากที่ได้ รับข้ อมูลหรื อเอกสารดังกล่าวจากบริ ษัทจัดการ
2. รายงานแสดงสถานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริ ษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงสถานะทางการเงินให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินผ่านช่องทางที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด หรื อร้ องขอ
รายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริ ษัทประกันชีวิตได้ ไม่เกินเดือนละหนึง่ ครัง้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
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ปั จจัยควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง
• ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรื อผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ ้นลง โดยได้ รับผลกระทบจากปั จจัยทางเศรษฐกิจ
หรื อภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี ้ย เป็ นต้ น
แนวทางการบริ หารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริ ษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมูลของตราสาร และสภาวะการลงทุนในขณะนั ้น
• ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร (Credit risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้ น และหรื อดอกเบี ้ยได้ ตามที่กาหนด
แนวทางการบริ หารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริ ษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผ้ อู อกตราสารมีความมัน่ คง มีสถานะการเงินที่ดี
และจะได้ มีการจัดทาการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้ออกตราสาร รวมถึงอัตราส่วนด้ านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อประเมิน
ความสามารถในการชาระหนี ้ของผู้ออกตราสารอย่างสม่าเสมอ
• ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทากาไรของบริ ษัท อาจเป็ นเหตุให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้ รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
แนวทางการบริ หารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จดั การกองทุนมีหน้ าที่วิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริ หารของบริ ษัทที่ลงทุน รวมทังธุ
้ รกิจ
และอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริ ษัทนันๆ
้ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
• ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่ องของตรำสำร (Liquidity risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื ้อหรื อขายตราสารไม่ได้ ในระยะเวลาหรื อราคาตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื ้อหรื อขายตราสารมีจากัด
แนวทางการบริ หารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริ ษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเพือ่ ความคล่องตัวใน
การบริ หารกองทุน
• ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่ วงหน้ ำ (Leverage risk)

เนื่องจากสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื ้นฐาน ดังนั ้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าย่อมทา
ให้ สินทรัพย์สทุ ธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื ้นฐาน (Underlying Asset)
กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึง่ ราคา
ณ วันใช้ สิทธิอาจมากกว่า หรื อน้ อยกว่าราคาตลาดขณะนั ้น ทังนี
้ ้ การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั ้น อาจไม่สามารถ
ป้องกันความเสี่ยงได้ ทงหมด
ั้
และกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนที่มากขึ ้น
แนวทางการบริ หารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ การลงทุนในสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าเป็ นไปในทิศทางที่ถกู ต้ อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อให้ กองทุนมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่มากขึ ้น โดยจะลงทุน ในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง
• ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรที่มีสัญญำซือ้ ขำยล่ วงหน้ ำแฝง (Structured Note)

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าแฝงที่เป็ นไปตามเกณฑ์ หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่ มีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้ างอิงกับสินค้ าหรื อตัวแปรเฉพาะเมื่อสินค้ าหรื อตัวแปรและโครงสร้ างของ
ตราสารประเภทนี ้ ไม่ขดั กับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน อาทิ การเพิ่มความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนให้ แก่กองทุนตรา
สารหนี ้ (Currency Mismatch) หรื อการสร้ างภาระผูกผันให้ เกินกว่ามูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน (Leverage) เช่น การเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา
ออปชันที่ผูกพันกองทุนในฐานะผู้ให้ สญ
ั ญา (Option Writer) โดยไม่มีการลงทุนในสินค้ าอ้ างอิงเพียงพอต่อการส่งมอบ เป็ นต้ น เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงด้ านเครดิตของคูส่ ญ
ั ญาและ/หรื อในตราสาร
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แนวทางการบริ หารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริ ษัทจัดการจะเลือกลงทุนกับคู่สญ
ั ญาที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับการยอมรับจากสานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี ้ ตราสารดังกล่าวโดย
ส่วนใหญ่จะไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ทาให้ กองทุนมีความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของตราสารได้ ดังนั ้น กองทุนจึงจะพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่
เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารและอายุของ Structured Note ที่ไม่ยาวมากนักเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ดังกล่าว นอกจากนันแล้
้ ว บางตราสารให้ สิทธิแก่ผ้ ู ออกในการที่จะชาระหนี ้ตามตราสารก่อนครบอายุตราสาร ซึ่งในการชาระหนี ้ตามตรา
สารก่อนครบอายุตราสารนัน้ อาจมีผลกระทบจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลดลงหรื อเพิ่มขึ ้นได้
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ตำรำงสรุ ปอัตรำส่ วนกำรลงทุนของกองทุนรวม
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)

1
2
3

ตราสารภาครัฐไทย
หน่วย CIS
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกั ษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี ้
3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็ นประกัน
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน SN หรื อศุกกู ที่ ผู้ออกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย
หรื อสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
4.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และ
ไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ น
บุคคลดังนี ้
4.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.5 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้น
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี ้
5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป
ของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผ้ อู อกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจ
ทาให้ มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทย ซึง่ หุ้นของบริ ษัทดังกล่าว
ซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริ ษัทที่
อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุทอี่ าจทาให้ มกี ารเพิกถอนหุ้นออกจากการซื ้อขายใน SET)
5.3 หุ้นทีอ่ ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 5.1

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%

4

5

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10 %หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark +5%
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ข้ อ

6

7

ประเภททรัพย์ สิน

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)

5.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5.1 reverse repo
5.5.2 OTC derivatives
5.6 หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.6.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือ่ การจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อ
ขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรือของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มี
การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
5.6.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง
ที่สานักงานกาหนด
หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund)
ตามแนวทางที่สานักงานกาหนดและมีลกั ษณะตาม 5.6.1
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 6 (SIP)

ไม่จากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี ้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ ญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่ วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุม่ กิจการ (Group limit)
ข้ อ
1

ประเภททรัพย์ สิน
การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัททุกบริ ษัทที่อยู่ในกลุม่ กิจการเดียวกัน
หรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษัทดังกล่าว

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

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

ส่ วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)

1

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรื อ P/N ทีน่ ิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรือคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี
เว้ นแต่เป็ น MF ทีม่ ีอายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน

1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึ ้น
1.2 ธพ.
1.3 บง.

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้

- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั MF ทีอ่ ายุกองทุน
คงเหลือ < 6 เดือน ทังนี
้ ้ เฉพาะ MF ทีม่ ี
อายุโครงการ > 1 ปี
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)

1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ
securities lending หรื อ derivatives)
2

ทรัพย์สินดังนี ้

รวมกันไม่เกิน 25%

2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่ MFได้ ดาเนินการให้ มกี ารรับโอนสิทธิ
เรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการทีก่ ฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืน
ผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และ มีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี ้
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ทีล่ งทุนใน B/E P/N
SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มอี ายุไม่เกินอายุกองทุนหรื อรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้ องกับ
อายุกองทุน)
3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึง่ ได้ แก่ ทรัพย์สินตามข้ อ 8 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน SN ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ทีม่ ี credit rating อยู่ในระดับ
ต่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating

6

derivatives ดังนี ้
6.1 การเข้ าทาธุรกรรม derivatives
ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
6.2 การเข้ าทาธุรกรรม derivatives
ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)

รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มอี ยู่
global exposure limit
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้ องไม่เกิน
100% ของ NAV

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MFไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้
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ส่ วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้ เสียในกิจการทีล่ งทุน (Concentration limit)
ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

อัตรำส่ วน

1

หุ้นของบริ ษัทรายใดรายหนึ่ง

ทุก MF รวมกันภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้ องมีจานวนหุ้นของบริ ษัทรวมกัน < 25%
ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนั ้น

2

ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน
ตราสาร Basel III และศุกกู ของ
ผู้ออกรายใดรายหนึ่ง

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตราสารรายนั ้น
ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารมี
หนี ้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนี ้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี ้สินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี ้สินทางการเงินนั ้นจะต้ องเป็ นข้ อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการ
ทัว่ ไป และในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด2 ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารตามข้ อนี ้ของผู้ออกรายนั ้นเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่ ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing
ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทกี่ องทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating
อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพือ่ กองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารทีอ่ อกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)

(ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ภาครัฐไทย
หรื อตราสารหนี ้ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึง่

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อกองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนั ้น
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้โดยได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

4

หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึง่

อัตรำส่ วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุ
้
น infra ที่ออกหน่วยนั ้น เว้ นแต่เป็ น
หน่วย infra ของกองทุนที่มลี กั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

5

หน่วย property ของกองทุนใด
กองทุนหนึง่

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุ
้
น property ที่ออกหน่วยนั ้น เว้ นแต่
เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่มลี กั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

หมายเหตุ :
1
หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดย
เป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ที่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล เช่ น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้ น
2
รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร

ทังนี
้ ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุน
ของกองทุน และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้
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ตำรำงค่ ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ ำใช้ จ่ำยทัง้ หมดที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุน
ของรอบปี บัญชีตงั ้ แต่ เดือน สิงหำคม ถึง กรกฎำคม ย้ อนหลัง 3 ปี
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ ำทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน)
เรียกเก็บจริง
1 ส.ค. ปี 62
ถึง
รำยกำรที่เรียกเก็บ
อัตรำตำมโครงกำร
31 ก.ค. ปี 63

เรียกเก็บจริง
1 ส.ค. ปี 63
ถึง
31 ก.ค. ปี 64

เรียกเก็บจริง
1 ส.ค. ปี 64
ถึง
31 ก.ค. ปี 65

(ร้ อยละของมูลค่ ำทรัพย์ สินสุทธิ)
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำก
ไม่ เกินร้ อยละ 4.49 ต่ อปี ของมูลค่ ำ
กองทุนรวมทัง้ หมด
ทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวม
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยรวมทัง้ หมดที่ประมำณกำรได้
ไม่เกินร้ อยละ 1.99 ต่อปี
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ไม่เกินร้ อยละ 0.08 ต่อปี
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ไม่เกินร้ อยละ 0.99 ต่อปี
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ไม่เกินร้ อยละ 1.43 ต่อปี
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
▪ ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
ตามที่จ่ายจริ ง
ส่งเสริ มการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วย
แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี
ลงทุนครัง้ แรก (IPO)
ของจานวนเงินทุนโครงการ
ตามที่จ่ายจริ ง
▪ ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริ มการขาย ภายหลังการเสนอขายหน่วย
แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี
ลงทุนครัง้ แรก
▪ ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์
▪ ค่าสอบบัญชี
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่ประมำณกำรไม่ ได้
▪ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
รวมค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจริงทัง้ หมด 2
▪ ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้

1.61

1.61

1.61

0.03

0.03

0.03

0.98

0.99

0.99

-

-

-

0.09

0.20

0.13

ตามที่จ่ายจริ ง

0.01

0.01

0.01

ตามที่จ่าย

0.01

0.01

0.01

ตามที่จ่ายจริ ง

0.01
2.74
0.62

0.01
2.86
0.81

0.21
2.99
0.81

ตามที่จ่ายจริ ง
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ค่ ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ส่ ังซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ ำหน่ วยลงทุน)
เรียกเก็บจริง
1 ส.ค. ปี 62
รำยกำรที่เรียกเก็บ
อัตรำตำมโครงกำร
ถึง
31 ก.ค. ปี 63
ไม่เกินร้ อยละ 1.50
1.25
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 3
ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

เรียกเก็บจริง
1 ส.ค. ปี 63
ถึง
31 ก.ค. ปี 64
1.25
ไม่มี

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ า 3

ไม่เกินร้ อยละ 1.50

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก

ไม่มี

ไม่มี

ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

50 บาทต่อรายการ

ฉบับละ 50 บาท

ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรื อเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมทีส่ ญ
ู หาย

1.25

1.25

• ค่าธรรมเนียมการทารายการซื ้อขายหน่วยลงทุน

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื ้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน
หรื อค่าธรรมเนียมการหักเงินเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด

• ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดการ
หรื อนายทะเบียนดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ

ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ

เรียกเก็บจริง
1 ส.ค. ปี 64
ถึง
31 ก.ค. ปี 65
1.25
1.25

ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

หมำยเหตุ
1
เมื่อคานวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เรี ยกเก็บจริ งจากองทุนรวมแล้ ว จะไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุน
รวมทังหมด
้
2
ไม่รวมค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อขายหลักทรัพย์ และไม่รวมค่าใช้ จ่ายภาษีตราสารหนี ้
3
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
รายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริ ษัทจัดการและ/หรื อเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมและจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่ าเพิ่มและภาษี อื่นใดใน
ทานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันที่มีการคาน วณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้ มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คานวณ นันเป็
้ นฐานในการคานวณค่าธรรมเนียม
บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เรี ยกเก็บจริ ง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขันสู
้ ง ตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ บริ ษัทจัดการจะ
ประกาศให้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ ไม่เกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในรอบระยะเวลา
ย้ อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ที่บริ ษัทจัดการประสงค์จะขึ ้นค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน
ก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าวโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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หมายเหตุ : บริ ษัทจัดการได้ คานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้ วิธีการคานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริ ษัทจัดการกองทุน (AIMC)
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คำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือ
AAA
AA
A
BBB
T1+
F1+

เป็ นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่าทีส่ ดุ บริ ษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู สุด ความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้ อยมาก
มีความเสีย่ งต่ามาก มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้ รับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสีย่ งในระดับต่า มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้ รับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสีย่ งและมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนทีเ่ กิดขึ ้นจากการเปลีย่ นแปลง
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ ความสามารถในการชาระหนี ้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สงู กว่า
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริ ษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยในเกณฑ์สงู ซึง่ ผู้ออกที่ได้ รับอันดับเครดิตใน
ระดับดังกล่าวที่มีเครื่ องหมาย “+” ด้ วยจะได้ รับความคุ้มครองด้ านการผิดนัดชาระหนี ้ที่สงู ยิ่งขึ ้น
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริ ษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยในเกณฑ์สงู ซึง่ ผู้ออกที่ได้ รับอันดับเครดิตใน
ระดับดังกล่าวที่มีเครื่ องหมาย “+” ด้ วยจะได้ รับความคุ้มครองด้ านการผิดนัดชาระหนี ้ที่สงู ยิ่งขึ ้น
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ผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังของกองทุน
รอบปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 27 กรกฎำคม 2565
(NAV ณ 27 กรกฎำคม 2565 = 16.6348 บำท)

-12.96%
-3.31%

3 เดือน
(ตำมเวลำ)
-12.02%
-5.15%

6 เดือน
(ตำมเวลำ)
-10.92%
-2.80%

1 ปี 1
(ต่ อปี )
1.50%
6.44%

3 ปี 1
(ต่ อปี )
14.74%
0.24%

5 ปี 1
(ต่ อปี )
-

10 ปี 1
(ต่ อปี )
-

ตัง้ แต่ จัดตัง้
กองทุน 2
10.71%
3.02%

13.76%

15.16%

13.13%

13.46%

19.84%

-

-

17.47%

12.20%

13.54%

12.68%

11.52%

19.79%

-

-

16.52%

-1.79

-2.91

-1.97

-0.48

1.06

-

-

0.64

ASP-SME

ตัง้ แต่ ต้นปี

ผลตอบแทนของกองทุนรวม
ผลตอบแทนดัชนีชี ้วัด *
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
(standard deviation)
ความผันผวนของดัชนีชี ้วัด
(standard deviation)*
Information Ratio

หมำยเหตุ :
- วันที่จดทะบียนกองทุน 2 สิงหาคม 2560
- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- 1% ต่อปี
- 2% ต่อปี ยกเว้ นกรณีที่กองทุนจัดตังไม่
้ ถึง 1 ปี จะเป็ นผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นจริ ง
- การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้ จดั ขึ ้นตามประกาศสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน เรื่ อง มาตรฐานการวัดและ
นาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดาเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ
- ผลการดาเนิงานในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดาเนินงานในอนาคต
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่ วงเวลำ 5 ปี
(Maximum Drawdown)
ณ สิน้ รอบ 27 กรกฎำคม 2565

-40.64%

อำยุเฉลี่ยของทรัพย์ สินที่กองทุนรวมลงทุน
(Portfolio Duration)
ณ สิน้ รอบ 27 กรกฎำคม 2565

N/A

อัตรำส่ วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิน้ รอบ 27 กรกฎำคม 2565

220.08%

ข้ อมูลกำรถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ สิน้ รอบ 27 กรกฎำคม 2565

N/A*
* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้

36

คำเตือนเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่ วยลงทุน
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และอาจ
ลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุน
ที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้ สงู กว่าผู้ลงทุนทัว่ ไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยง
ของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การ
ลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

• ในกรณีที่มีแนวโน้ มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริ ษัทจัดการอาจใช้ ดลุ ย
พินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ วหรื อหยุดรับคาสัง่ ดังกล่าวได้

• กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
ดังนั ้น หากผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้ กองทุนต้ องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.assetfund.co.th

• บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อ
กองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความ
เป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์บริ ษัท (www.assetfund.co.th)

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ ที่สานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อโดยผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

• บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็ นข้ อห้ ามตามกฎหมาย และเป็ น
เรื่ องที่ไม่พึงกระทาโดยวิชาชีพ เว้ นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ที่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจ หรื อพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้ รับตามเทศกาลที่เป็ น
ประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตั ิ ที่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจกาหนดไว้ ภายในบริ ษัท ซึง่ สามารถขอดูแนวทางนี ้ได้ ที่บริ ษัทจัดการ

• บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่ อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริ ษัท
จัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริ ษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานได้

• การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูล
ในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั ้น

หนังสือชีช้ วนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2565

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้
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