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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

 

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) :  กองทุนเปิด แอสเซทพลสั ไชน่า บอนด์ 

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : Asset Plus China Bond Fund 

ประเภทของกองทุน : - กองทนุรวมตราสารหนี ้

  - กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Fund of Funds 

อายุโครงการ : ไม่กําหนด 

วันท่ีได้รับอนุมัติจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : วนัท่ี 23 สิงหาคม 2564 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน : วนัท่ี 11 มีนาคม 2565 

 

• ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนีต่้างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ท่ีมีโยบายลงทุนในตราสารหนีแ้ละ/หรือตราสารเทียบเท่าตราสารหนีแ้ละ/หรือหลักทรัพย์ท่ี

เก่ียวข้องกับตราสารหนีใ้นสกุลเงินหยวน (CNY) สกุลเงินหยวน (CNH) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือสกุลเงินอื่นใด 

ซึง่ออกโดยภาครัฐ และ/หรือองค์กรของรัฐ และ/หรือหน่วยงานและ/หรือบริษัทท่ีมีถ่ินฐานและ/หรือการดําเนินธุรกิจและ/หรือท่ีมี

รายได้หลักและ/หรือมีกําไรจากการดําเนินธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า 

รวมถึงอาจมีผู้ออกตราสารในกลุ่มอื่นนอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้นได้โดยตราสารดังกล่าวข้างต้นเสนอขายในสกุลเงินหยวน 

(CNY) และ/หรือสกลุเงินหยวน (CNH)  

ทัง้นี ้จะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีนโยบายลกัษณะดงักล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ทัง้นี ้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 

2 กองทนุ โดยจะลงทุนในกองทนุใดกองทุนหน่ึงโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุซึ่ง

สดัส่วนการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศขึน้อยู่กับดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 

ในส่วนท่ีเหลือกองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ตราสารทางการเงินอื่นๆ เช่น ตราสารหนี ้ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ เงินฝาก หรือตราสาร

เทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทนุประกาศกําหนดให้กองทนุลงทุนได้ ทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยจะมีการลงทนุท่ี

ส่งผลให้มี net exposure ท่ีเก่ียวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

กองทุนอาจมีการลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี ้

ท่ีไม่ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management (EPM)) ทัง้เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนหรือการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงอาจทําธุรกรรม

การให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)   

สําหรับในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายท่ีจะทําการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการ

กองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตรา

แลกเปลี่ยน  
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ทัง้นี ้การคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา

ดงันีร้วมด้วยก็ได้ ทัง้นี ้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั  

1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม  

2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม  

3. ช่วงระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเน่ืองจากได้รับคําสัง่ขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ

โอนย้ายกองทนุจํานวนมากหรือเพื่อรอการลงทนุ ทัง้นี ้ต้องไม่เกินกว่า 10 วนัทําการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

หรือลงทุนในตราสารหนีแ้ละ/หรือตราสารเทียบเท่าตราสารหนีแ้ละ/หรือหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับตราสารหนีโ้ดยตรงใน

ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) โดยไม่ทําให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน 

(risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อน่ึง 

บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนการดําเนินการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

กรณีการลงทนุของกองทนุหน่วยลงทนุหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลกัษณะครบถ้วนตาม 1. และ 2. บริษัทจดัการจะดําเนินการตาม 3. 

1. ฐานะการลงทุนสทุธิของกองทนุหน่วยลงทุนหรือกองทนุฟีดเดอร์  

(1) มีฐานะการลงทนุสทุธิในหน่วยของกองทนุต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี < 80% ของ NAV ของ

กองทนุหน่วยลงทนุหรือกองทนุฟีดเดอร์ หรือ 

(2) มีฐานะการลงทนุสทุธิในหน่วยของกองทนุต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี ≥ 80% ของ NAV ของ

กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทนุฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวตัถุประสงค์การลงทุนในทํานองเดียวกับกองทุนดชันีหรือ ETF 

2. NAV ของกองทนุปลายทาง มีการลดลงในลกัษณะดงันี ้

(1) NAV ณ วนัใดวนัหน่ึงลดลง > 2/3 ของ NAV กองทนุปลายทาง หรือ 

(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวน > 2/3 ของ NAV กองทนุปลายทาง 

3. รายละเอียดการดําเนินการ 

การดาํเนินการ ระยะเวลาดาํเนินการ 

3.1 แจ้งเหตท่ีุกองทนุปลายทางมีมลูค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการ

ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานกังานและผู้ ถือหน่วย 

(แนวทางการดงักล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของผู้ ถือหน่วยโดยรวม) 

ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัท่ีมีการเปิดเผย

ข้อมลูของกองทนุปลายทางท่ีปรากฏเหต ุ

3.2 เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการตาม 3.1 ต่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

(ดําเนินการให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวด้วย) 
พร้อม 3.1 

3.3 ปฏิบติัตามแนวทางการดําเนินการตาม 3.1 ภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีมี 

การเปิดเผยข้อมลูของกองทนุปลายทาง 

ท่ีปรากฏเหตุ 

3.4 รายงานผลการดําเนินการตาม 3.3 ให้สํานกังานทราบ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัท่ีดําเนินการตาม 

3.3 แล้วเสร็จ 

 

• ดัชนีชีวั้ด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน 

1. China Aggregate Total Return Index ในสัดส่วน 60% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ

คํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 

2. Markit iBoxx USD Asia ex-Japan China High Yield TRI Total Return Index ในสัดส่วน 40% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน

ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้

กรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวนัท่ีมีการ

เปลี่ยนตวัชีว้ัด คําอธิบายเก่ียวกับตวัชีว้ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทุนได้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม 

และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตวัดัชนีของตวัชีว้ดัไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/อตัรา

ดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจดัการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของ

บริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสินใจลงทุนได้ 
 

 

• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

1. ชนิดสะสมมลูค่า (ช่ือย่อ: ASP-CHINABOND-A) เหมาะสําหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทนุ 

(Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)  

2.  ชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ (ช่ือย่อ: ASP-CHINABOND-R) เหมาะสําหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วย

ลงทนุอตัโนมตัิ  

ตวัอย่างการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ : โดยสมมตุิให้ 

วันท่ี 1  

1. มลูค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 35,000,000 บาท มลูค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลงัหลกัค่าธรรมเนียมการขาย

หน่วยลงทนุและค่าธรรมเนียมซือ้ขายหลกัทรัพย์) แบ่งเป็น  

- หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่า 25,000,000 บาท  

- หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ 10,000,000 บาท  

2. ดอกเบีย้ค้างรับในวนัแรก 70,000 บาท  

3. มีรายการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั จํานวน 3,000,000 บาท  

4. มีรายการขายคืนหน่วยลงทนุ ชนิดสะสมมลูค่า จํานวน 1,500,000 บาท  

 กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า 

หน่วยลงทุน 

ชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัติ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีจาํหน่ายได้หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย

และค่าธรรมเนียมซือ้ขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
35,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00 

ดอกเบีย้ค้างรับจาํนวน 70,000 บาท 70,000.00 50,000.00 20,000.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุน 35,070,000.00 25,050,000.00 10,020,000.00 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ   =1.00% (+VAT 7%) -1,028.08 -734.34 -293.74 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ = 0.03% (+VAT 7%) -30.84 -22.03 -8.81 

ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน -1,058.92 -756.37 -302.55 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 35,068,941.08 25,049,243.63 10,019,697.45 

จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 3,500,000.0000 2,500,000.0000 1,000,000.0000 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) 10.0197 10.0197 10.0197 
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วันท่ี 2 

1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ จํานวน 3,000,000 บาท 

2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมลูค่า จํานวน 1,500,000 บาท 

3. มีรายการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดสะสมมลูค่า จํานวน 3,000,000 บาท  

4. มีรายการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ให้ผู้ลงทนุชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ จํานวน 1,000,000 บาท  

5. มีส่วนเพิ่มของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเกิดขึน้ 250,000 บาท 

  กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า 

หน่วยลงทุน 

ชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัติ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท) (วันท่ี T) 35,068,941.08 25,049,243.63 10,019,697.45 

รายการท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด    

1. ซือ้หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัติ 3,000,000.00  3,000,000.00 

2. ขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า -1,500,000.00 -1,500,000.00  

รวมรายการท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บาท) 1,500,000.00 -1,500,000.00 3,000,000.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด 
36,568,941.08 23,549,243.63 13,019,697.45 

ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จํานวน 250,000 บาท 250,000.00 160,992.11 89,007.89 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุน 36,818,941.08 23,710,235.74 13,108,705.34 

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ  

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า  = 36,818,941.08 x (23,549,243.63/36,568,941.08) 

หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัต ิ =  36,818,941.08 x (13,019,697.45/36,568,941.08) 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ   =1.00% (+VAT 7%) -1,079.35 -695.07 -384.28 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ = 0.03% (+VAT 7%) -32.38 -20.85 -11.53 

ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน -1,111.73 -715.92 -395.81 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 36,817,829.35 23,709,519.82 13,108,309.53 

จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 

- หน่วยลงทนุเพ่ิมขึน้จากซือ้หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ 

จํานวน 3,000,000 บาท/10.0197 =  299,410.1620 หน่วย 

- หน่วยลงทนุลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่าจํานวน   
1,500,000 บาท/10.0197 = 149,705.0810 หน่วย 

3,649,705.0810 2,350,294.9190 1,299,410.1620 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)    

 

วันท่ี 3 

1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดสะสมมลูค่า จํานวน 3,000,000 บาท 

2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั ให้ผู้ลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั จํานวน 1,000,000 บาท 

3. มีส่วนเพิ่มของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเกิดขึน้ 900,000 บาท 

  กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า 

หน่วยลงทุน 

ชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัติ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)  

(วันท่ี +T) 
36,817,829.35 23,709,519.82 13,108,309.53 

รายการท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด    

1. ซือ้หน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จาํนวน 3,000,000 บาท 3,000,000.00 3,000,000.00  
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  กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า 

หน่วยลงทุน 

ชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัติ 

2. ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จาํนวน 1,000,000 บาท   -1,000,000.00 

รวมรายการท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บาท) 2,000,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด 
38,817,829.35 26,709,519.82 12,108,309.53 

ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จํานวน 900,000 บาท 900,000.00 619,266.15 280,733.85 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด และส่วนเพ่ิมฯ 
39,717,829.35 27,328,785.97 12,389,043.38 

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า  =  39,717,829.35 x (26,709,519.82/38,817,829.35) 

หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัต ิ =  39,717,829.35 x (12,389,043.38/38,817,829.35) 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ = 1.00% (+VAT 7%) -1,164.33 -801.15 -363.19 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ = 0.03% (+VAT 7%) -34.93 -24.03 -10.90 

ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน -1,199.26 -825.18 -374.08 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 39,716,630.09 27,327,960.79 12,388,669.30 

จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 

-หน่วยลงทนุเพ่ิมขึน้จากซือ้หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูคา่ จํานวน 

3,000,000 บาท/10.0879 = 297,385.9773 หน่วย 

- หน่วยลงทนุลดลงจากการขายคืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิจํานวน 

1,000,000 บาท/10.0879 = 99,128.6591 หน่วย 

3,847,962.3992 2,647,680.8963 1,200,281.5029 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) 10.3215 10.3215 10.3215 

 

• ลักษณะท่ีสําคัญของกองทุนรวม 

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนีต่้างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน

รวม อีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ท่ีมีโยบายลงทุนในตราสารหนีแ้ละ/หรือตราสารเทียบเท่าตราสารหนีแ้ละ/หรือหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับ

ตราสารหนีใ้นสกุลเงินหยวน (CNY) สกุลเงินหยวน (CNH) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือสกุลเงินอื่นใด ซึ่งออกโดยภาครัฐ 

และ/หรือองค์กรของรัฐ และ/หรือหน่วยงานและ/หรือบริษัทท่ีมีถ่ินฐานและ/หรือการดําเนินธุรกิจและ/หรือท่ีมีรายได้หลกัและ/หรือมี

กําไรจากการดําเนินธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า รวมถึงอาจมีผู้ออกตราสารใน

กลุ่มอื่นนอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้นได้โดยตราสารดงักล่าวข้างต้นเสนอขายในสกลุเงินหยวน (CNY) และ/หรือสกลุเงินหยวน (CNH) 

ทัง้นี ้จะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีนโยบายลกัษณะดงักล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ทัง้นี ้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 

2 กองทนุ โดยจะลงทุนในกองทนุใดกองทนุหน่ึงโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ซึ่ง

สดัส่วนการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศขึน้อยู่กับดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 
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หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศท่ีมีสัดส่วนการลงทุนเกินกว่า 20% ของ NAV (ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566) 

(1) กองทนุ UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc  

กองทุนมุ่งเน้นท่ีจะสร้างผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาและรายได้จากการลงทุนในตราสารหนีป้ระเภท high-yield debt securities 

โดยผู้ออกตราสารท่ีมีรายได้หลกัและ/หรือมีกําไรจากการดําเนินธุรกิจในจีนแผ่นดินใหญ่ (เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหาร

พิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า) ซึง่การลงทนุจะกระจุกตวัในโซนท่ีมีเศรษฐกิจกําลงัโตอย่างมีนัยสําคญั 

ผู้จดัการกองทุนสามารถลงทนุในตราสารหนีท่ี้ออกในสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีอยู่ในตลาด China Interbank Bond ได้สงูสดุ 20% 

ของพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี ้

กองทุนมีทีมผู้จัดการกองลงทุนท่ีลงทนุในตราสารหนีโ้ซนเอเชียและมีสถานท่ีทํางานตัง้อยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึง่อยู่ภายใต้การ

ดแูลของประเทศสิงค์โปร์ โดยทีมจะทํางานร่วมกบั UBS Global fixed income team ท่ีสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีของ

กลุ่มบริษัทได้อย่างมีนัยสําคญั  

ผลการดําเนินงานย้อนหลงัของกองทนุ UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc 
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สดัส่วนการลงทนุของกองทนุ UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc 

 

- -ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

- แหล่งท่ีมาของข้อมลู : Fact Sheet ของ UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2566 

- สามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ท่ี https://www.ubs.com/ch/en/asset-management/private-investors/funds-prices/product-

details/lu2344565713.html 

(2) กองทนุ AXA WF China Sustainable Short Duration Bonds I Capitalisation USD 

กองทนุจะลงทุนโดยไม่มีการอ้างอิงกับดชันีชีว้ดั (Benchmark) ใดๆ และจะลงทุนในพนัธบตัรจีนระยะสัน้เป็นหลกั ซึ่งอย่างน้อย 2 ใน 

3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิท่ีลงทุนจะเป็นตราสารหนีท่ี้ออกโดยรัฐบาลจีน องค์กรสาธารณะ หน่วยงานและบริษัทท่ีอยู่นอกประเทศจีน

ในสกลุเงินหยวน (CNY) สกลุเงินหยวน (CNH) หรือสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) 

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนีส้กลุเงินหยวน (CNY) (ผ่านโควตา RQFII) อยู่ระหว่าง 30% - 70% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และส่วนท่ี

เหลือจะลงทุนในตราสารหนีส้กุลเงินหยวน (CNH) และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยหลักทรัพย์ท่ีลงทุนจะอยู่ในระดับ 

Investment Grade Securities และได้ รับการจัดอันดับอย่างน้อย BBB- โดย Standard & Poor's หรือเทียบเท่าจาก Moody's, 

Chengxin, Dagong และ Lianhe หรือหากเป็นตราสารหนีท่ี้เป็น Unrated จะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจผู้จดัการกองทุน  

สําหรับพันธบัตรในสกุลเงินหยวน (CNH) จะพิจารณาจากอันดับความน่าเช่ือถือสูงสุดท่ีออกโดย Standard and Poor's และ 

Moody's สําหรับพนัธบตัรในสกลุเงินหยวน (CNY) จะพิจารณาอนัดบัความน่าเช่ือถือตํ่าสดุท่ีออกโดย Chengxin, Dagong และ Lianhe 

การเลือกลงทุนในตราสารหนีไ้ม่ได้อ้างอิงเฉพาะการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึง

การวิเคราะห์ภายในถึงความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงของตลาดตราสารหนีด้้วย ซึ่งการตดัสินใจเลือกซือ้หรือขายสินทรัพย์ใน

กองทนุขึน้อยู่กบัการวิเคราะห์และตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุน 

ผลการดําเนินงานย้อนหลงัของกองทนุ AXA WF China Sustainable Short Duration Bonds I Capitalisation USD 
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สดัส่วนการลงทนุของกองทนุ AXA WF China Sustainable Short Duration Bonds I Capitalisation USD 
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- ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

- แหล่งท่ีมาของข้อมลู : Fact Sheet ของ AXA WF China Sustainable Short Duration Bonds ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2566 

- สามารถดู ข้อมูลปัจจุบันได้ ท่ี  https://www.axa-im.lu/fund-centre/-/funds-center/axa-wf-china-short-duration-

bonds-i-usd-acc-55054#/ 

• ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน 

ผู้ลงทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของกําไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้เมื่อผู้ลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุ  

 

• จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

2,000 ล้านบาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มเงินทุนของโครงการได้ โดยจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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• รอบระยะเวลาบัญช ี

- วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกคือ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2566 

- วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีคือ ทุกวนัท่ี 28 หรือ 29 กมุภาพนัธ์ ตามแต่กรณี 

 

• ปัจจัยท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

- การปรับนโยบายอตัราดอกเบีย้ของประเทศท่ีกองทุนลงทนุ 

- ความสามารถในการชําหนีข้องผู้ออกตราสารท่ีกองทนุไปลงทนุ  

- อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของมลูค่าหน่วยลงทุนได้ 

 

• การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้

แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการซึง่ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุใดเหตุหน่ึงดังนี ้โดยได้รับความ

เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 

(ข) มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของ

กองทุนรวมเปิดไม่ถกูต้องโดยมีมลูค่าตัง้แต่ 1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถกูต้อง และ

ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ (1) และ (2) ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

1. เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนับแต่วันท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับ

การผ่อนผนัจากสํานกังาน 

2. แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน

เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

3. แจ้งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความ

เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลนั ทัง้นี ้

บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

4. ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บริษัทจัดการ

รับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัท่ีส่งคําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

• การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่ งท่ีรับไว้แล้ว 

การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ บริษัทจดัการกองทุนรวมจะปฏิบตัิตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป 

กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี 

ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุน

ประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล 

 



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ไชน่า บอนด์   11 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่ซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ ตามท่ีบริษัทจดัการ

เห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วนัทําการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคําสั่งซือ้และ/หรือ

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนับสนนุการขายหรือ

รับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

การให้บริการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําสั่งซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสั่งซือ้ดังกล่าวขัดกับหลกัเกณฑ์

ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือ

ต่อช่ือเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 

การหยุดรับคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุน 

เป็นไปตามประกาศ 

 

• กองทุนรวมกําหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเสี่ยง  

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมิได้มีวตัถุประสงค์เพ่ือลดความเสี่ยง โดยจํากัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุน

ในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยรายละเอียดการคํานวณมูลค่า

การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ี

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

• ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเสี่ยงต่อเงินทุน

ของกองทุนรวม 

หากราคาหลกัทรัพย์อ้างอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทนุไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์จนอาจทําให้กองทนุขาดทุนจาก

การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การขาดทนุดงักล่าวจะไม่เกินร้อยละ 100 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะศกึษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลกระทบต่อราคาและมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสญัญาซือ้

ขายลว่งหน้าให้ทนัเหตกุารณ์โดยการคํานวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกับภาวการณ์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุน

อยู่ตลอดเวลา 

 

• ช่องทางท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทนุของท่านจากเว็บไซต์ www.assetfund.co.th  

 

• ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จํากดั 

ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลสั จํากดั แต่งตัง้ 
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เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังนี ้

1. ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies - ADLs)  

อตัราสงูสดุไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

(1) บริษัทจดัการจะกําหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  

(2) บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบติัของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการ

ลงทุน และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจอื่น ทัง้นี ้การกําหนด ADLs Factor จะคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและ

ค่าใช้จ่ายจากการซือ้หรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สิน ความ

ผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินท่ีลดลงจากภาวะปกติ ต้นทุนและค่าใช่จ่ายในการรักษา

สดัส่วนการลงทนุ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้าม)ี หรือปัจจัย

อื่นๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้

ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้

ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ  

(3) การกําหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการ

จะคํานึงถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทุน 

สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทุนถือครอง หรือปัจจัยอื่นๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการท่ีมี

ผลกระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริง

ท่ีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลา

และเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ 

(4) ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง

สภาพคล่องอื่นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทุนทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการนัน้  

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําค่าซือ้หน่วยลงทุนท่ีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการท่ีมีการใช้

เคร่ืองมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

การใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ท่ีได้ดําเนินการหรือ

ตดัสินใจไปแล้วท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมด

หรือบางส่วนของวนัทําการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทุนท่ีชําระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้

รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ  

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ ท่ีทํารายการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหน่ึงท่ีเกิน ADLs Threshold ท่ีบริษัทจัดการ

กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณากําหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ี

จะมีข้อกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีทํารายการซือ้หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย

ลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางท่ีบริษัทจัดการจะกําหนดได้ 
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(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอตัราสงูสดุท่ีระบไุว้ในโครงการ โดย

บริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและ/หรือในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวมและ/หรือผ่านทางช่องทางอื่น

ท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

(1) การเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้

(2) บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัทําการซือ้ขายใดท่ีสดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน

สทุธิของกองทุน เทียบกับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยท่ี

มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ คํานวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ

ออก (switch out) ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

(3) บริษัทจดัการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลู “มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วย

ลงทนุและสบัเปลีย่นออก” ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

(4) ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ ADLs นี ้ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนํากลบัเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ

บรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยท่ียงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้าง

ผลตอบแทนให้กองทนุแต่อย่างใด 

 

2. ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)  

เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจดัการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 

กรณีกองทุนปลายทางมีการกําหนดเคร่ืองมือ Notice Period บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้เคร่ืองมือดงักล่าวตามแนวทางท่ีกองทุน

ปลายทางกําหนดตามท่ีได้รับข้อมลูจากกองทนุปลายทาง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะติดตามกองทนุปลายทางเท่าท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้

สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือ

ในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period รวมกับเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสม

ของสถานการณ์ซึง่จะอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือกองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลง

กองทุนปลายทางท่ีไปลงทุนใหม่ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องเพิ่มเติม

ตามท่ีกองทนุปลายทางกําหนดได้ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

 

3. เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  

หากกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของผู้ ถือหน่วย

ลงทุน ณ วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว จะไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดไว้บางส่วนหรือทัง้หมด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ Redemption Gate 

โดยไม่ชกัช้า 

กองทุน UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc (กองทุนต่างประเทศ) มีการจํากัดการขายคืนหน่วยลงทุน 

โดยกองทุนจํากดัการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วนัทําการซือ้ขายใดๆ ได้ไม่เกิน 10% ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ในกรณีท่ีมีการขายคืน

มากกว่าท่ีกําหนดไว้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้หมดจะถกูจัดสรรเท่าๆ กนั และจะไม่ได้รับจัดสรรในส่วนท่ีเกิน สําหรับส่วนท่ีเกินจะทําการ

ขายคืนหน่วยลงทนุให้ในวนัทําการซือ้ขายถดัไป หากมีการดําเนินการดงักล่าวผู้จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ 
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กองทุน AXA WF China Sustainable Short Duration Bonds (กองทุนต่างประเทศ) มีการจํากัดการขายคืนหน่วยลงทุน โดย

กองทุนจํากัดการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วนัทําการซือ้ขายใดๆ ได้ไม่เกิน 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ในกรณีท่ีมีการเลื่อน

การขายคืนหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนดงักล่าวจะถกูขายคืนในราคา ณ วนัท่ีขายคืนหน่วยลงทุนสําเร็จ สําหรับส่วนท่ีเกินจะถกูเลื่อนให้

ทําการขายคืนในวนัซือ้ขายถดัไปตามลําดบั 

บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate  ร่วมกับเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เพ่ือให้สอดคล้องตาม

ความเหมาะสมของสถานการณ์ซึง่จะอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือกองทุนไทยมีการ

เปลี่ยนแปลงกองทนุปลายทางท่ีไปลงทนุใหม่ บริษัทจดัการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพ

คล่องเพิ่มเติมตามท่ีกองทนุปลายทางกําหนดได้ ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

 

4. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่ งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคําสั่ งซือ้หรือคําสั่ งขายคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) 

บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สงูสดุไม่เกิน : 5 วนัทําการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสํานกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและ

สมเหตุสมผลว่า จําเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตตุามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์กําหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผู้ ลงทุนเฉพาะราย 

เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้

(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

(1) การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่

ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทําท่ีเป็นการปฏิบตัิตามคําสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน

เน่ืองมาจาก การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน

ส่วนบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็น

ผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนัทําการ 

สําหรับการดําเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี ้หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาด

สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สน.9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุน

ทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
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สิทธิและข้อจาํกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

• เงื่อนไขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสิทธิ ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตรา

ท่ีประกาศกําหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ

กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด

ดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนท่ีถืออยู ่ทัง้นี ้สามารถ

ตรวจสอบข้อมลูสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th  

 

• วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ 

(ก) ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมาย่ืนคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือสํานักงานนาย

ทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีผู้ รับโอนไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทนุกับบริษัทจัดการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําขอ

เปิดบญัชีกองทนุและย่ืนต่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน 

(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครัง้ ณ วนัท่ีย่ืนคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

(ค) หลงัจากท่ีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน

จะสง่มอบใบเสร็จรับเงิน และใบกํากบัภาษีพร้อมหลกัฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 

(ง) การโอนหน่วยลงทนุ ดงักล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยืนยนัการโอน

หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัทําการ นับแต่วนัท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ได้รับคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดําเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน

เป็นหลกั ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใต้เงื่อนไขท่ีระบใุนข้อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” 

ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทุน 

- บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน

ของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทางประเทศสหรัฐหรือ

ผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดงักล่าวและบริษัท 

หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้และดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ 

การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดงัท่ีกล่าวมา

ข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท

จดัการแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฎิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ 

- ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ และไม่มีสิทธินํา 

หน่วยลงทุนไปจํานําเป็นหลกัประกัน 

 

• กองทุนรวมนีม้ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ลงทนุทกุครัง้ท่ีมีการขายหรือรับ

ซือ้คืนหน่วยลงทนุให้ผู้ลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
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• ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการท่ีบริษัทจัดการได้

เปิดเผยไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th หรือผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซือ้คืน 

 

• ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน  

- ติดต่อบริษัทจดัการท่ี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จํากดั โทรศพัท์ 02-672-1111 

- สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  Help Center 1207 โทรศพัท์ 02-263-6000  

- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2242-3946 

 

• นโยบายการระงับข้อพิพาท โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการมีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

โครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุน ผู้ ถือหน่วยของกองทนุสามารถนํา

ข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 

 

• การระบุภูมิลําเนาในประเทศไทยเพ่ือการวางทรัพย์สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย 

การระบุภมูิลําเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมูิลําเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณี

ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงท่ีอยู่ของบริษัทจัดการ

กองทนุรวมเป็นภมูิลําเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 

 

• บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อันเน่ืองมาจากการใช้บริการของ

บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็น

กองทนุตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ  

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับ

ประโยชน์จากบคุคลดงักล่าว (churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย

ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

 

• ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จํากดั 

ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ เลขท่ี 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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• รายชื่อคณะกรรมการบริษัท  

1. นายนภดล รมยะรูป ประธานคณะกรรมการ 

2. นายพิทเยนท์ อศัวนิก กรรมการ 

3. นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ กรรมการ 

4. ดร. พชัร  สรุะจรัส กรรมการ 

5. นายคมสนั ผลานสุนธิ กรรมการ 

6. นายณัฐพล จนัทร์สิวานนท์ กรรมการ 

 

• รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)  

1. ดร. พชัร  สรุะจรัส ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายคมสนั ผลานสุนธิ กรรมการ 

3. นายณัฐพล  จนัทร์สิวานนท์ กรรมการ 

 

• จาํนวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2566 มีจํานวนกองทุนรวมทัง้หมด 56 กองทุน 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเท่ากับ 50,014,716,883.02 บาท 

 

• รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  

1. นายณัฐพล  จนัทร์สิวานนท์ 

2. นายไมตรี โสตางกรู 

3. นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 

4. นางสาวทิพย์วดี อภิชยัสิริ 

5. นายกฤช โคมิน 

6. นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 

 

• รายชื่อผู้ จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทาํงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

รวมทัง้หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 
หน้าท่ี 

ความรับผิดชอบ 

นายไมตรี โสตางกรู * - MBA., University of IIIinois at 
Urbana-Champaign, USA 

- MD, (2nd class honors), 
Chulalongkorn University, 
Thailand 

- CFA Charterholder 

- 2019 – Present: Fixed Income Fund 
Manager, Asset Plus Fund Management 

- 2017 – 2019: Fixed Income Fund Manager 
(Credit Analysis), Asset Plus Fund Management 

- 2014 – 2017: Equity Fund Manager, Asset 
Plus Fund Management 

- 2006 - 2014: Senior Vice President – Private 
Fund, Asia Plus Securities Plc  

- 2004 - 2006: Assistant MD., Hong Ta Futures Ltd. 
- 1998 - 2004: Senior Treasury Sales, BNP 

Paribas 
- 1997 - 1998: Assistant Vice President – 

Treasury, Cathay Capital 

บริหารกองทนุ 

*ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทุน และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
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• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

รายช่ือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

1. บริษัท หลกัทรัพย์ไอร่า จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-684-8888 

2. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั โทรศพัท์ 1240 กด 8 

3. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั โทรศพัท์ 02-508-1567 

4. บริษัท หลกัทรัพย์เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2680-1234 

5. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด โทรศพัท์ 02-680-5000 

6. บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2231-3777  

7. บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-659-3390 

8. บริษัท หลกัทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 02-841-9000 

9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-626-7777 

10. บริษัท หลกัทรัพย์โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-638-5000 

11. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุฟินโนมีนา จํากดั โทรศพัท์ 02-026-5100 

12. บริษัท หลกัทรัพย์ฟินันซ่า จํากดั โทรศพัท์ 0-2660-5000 

13. บริษัท หลกัทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2660-5429-30 

14. บริษัท หลกัทรัพย์โกลเบล็ก จํากดั โทรศพัท์ 02-672-5920   

15. ธนาคารออมสิน โทรศพัท์ 0-2299-8000 

16. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากดั โทรศพัท์ 02-225-0202 

17. บริษัท หลกัทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2658-5800 

18. ธนาคารกสิกรไทย โทรศพัท์ 02-888-8811 

19. บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2658-8888 

20. บริษัท หลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-829-6999 

21. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2305-9000 

22. บริษัท หลกัทรัพย์กสิกรไทยจํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-696-0000 

23. บริษัท หลกัทรัพย์กรุงศรี จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2659-7000  

24. บริษัท หลกัทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 02-648-1111 

25. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากดั โทรศพัท์ 02-695-5000   

26. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-658-6300 

27. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากัด โทรศพัท์ 0-2660-6677 

28. บริษัท หลกัทรัพย์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2660-6621 

29. บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน ) โทรศพัท์ 0-2635-1700 

30. บริษัท หลกัทรัพย์พาย จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-205-7000 

31. บริษัท หลกัทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลชูั่น จํากดั โทรศพัท์ 0-2659-8735 

32. บริษัท แรบบิท ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-648-3600 

33. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เรนเนสซานซ์ จํากดั โทรศพัท์ 02-550-6220  

34. บริษัท หลกัทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-088 9999 

35. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั โทรศพัท์ 02-026-6222 

36. บริษัท หลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั โทรศพัท์ 02-022-1499  

37. บริษัท หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด โทรศพัท์ 02-949-1000 
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38. บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2217-8888 

39. บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี ้จํากดั โทรศพัท์ 0-2343-9500 

40. บริษัท หลกัทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2659-8000 

41. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวลท์ รีพบับลิค จํากดั โทรศพัท์ 02-266 6697 

42. บริษัท หลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 02-009-8888 

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จํากดั แต่งตัง้ 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จํากดั โทรศพัท์ 02-672-1111 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2242-3946 

นอกจากหน้าท่ีตามสญัญาแต่งตัง้แล้ว ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดแูล

ผลประโยชน์ ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทนุด้วย 

 

• รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 

นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 

นาย เทอดทอง เทพมงักร 

นางสาว ชมภนูุช แซ่แต้ 

นาย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ 

นางสาว ชติุมา วงษ์ศราพนัธ์ชัย 

นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกุล 

ท่ีอยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จํากดั เลขท่ี 46/8 ชัน้ 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกลุ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบญัชีในภายหลงั โดยผู้สอบบญัชีดงักล่าวต้องเป็นบคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบ

ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี  

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจํารอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนตามมาตรฐาน

การสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 

ข้อมูลอื่นๆ 

 

• รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุน การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท  

ทัง้นี ้สามารถขอรับเอกสารการจองซือ้ ข้อมลูโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

ได้ท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ในระหว่างวันและเวลาทําการ และ/หรือท่ีเว็บไซต์ 

www.assetfund.co.th 

ในกรณีท่ีไม่เคยมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ต้องทําการเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชี 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุและเอกสารท่ีกําหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานการเปิดบญัชีดงันี ้ 

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
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1. กรณีบคุคลธรรมดา  

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราช การ หรือสําเนาบตัรประจําตวัพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา

หนงัสือเดินทางซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  

2. กรณีนิติบคุคล  

(1) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  

(2) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั  

(3) ตวัอย่างลายมือช่ือผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม  

(4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล  

ทัง้นี ้เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  

ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนและ

ใบคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมลู รวมทัง้เงื่อนไขอื่นๆ ท่ีบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป  

• การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก (หลัง IPO) 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทุกวันทําการซือ้ขาย ตัง้แต่เวลาเปิดทําการ ถึงเวลา 15.30 น.  

โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามลูค่าขัน้ตํ่าตามเงื่อนไขของการสัง่ซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป ตามราคาขายหน่วยลงทุน

ท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑ์ในการคํานวณและเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งซือ้หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

หรือช่องทางอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.assetfund.co.th หรือ

สอบถามข้อมลูได้ท่ีฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใด ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 

15.30 น. ของวนัส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใดผู้สัง่ซือ้ต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชี

จองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. แอสเซท พลสั จํากดั” ซึง่เป็นบญัชีกระแสรายวนั ทัง้นี ้ดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รับจาก

บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุข้างต้น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทนุ  

“บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. แอสเซท พลสั จํากัด” ซึ่งเป็นบญัชีกระแสรายวนั ท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซือ้

หน่วยลงทนุ ดงันี ้

1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บรูณะ   

2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาพระรามท่ี 3  

3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร  

4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทย ุ

5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 

6. ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอาคารสาทรซิตี ้ 

7. ธนาคารยโูอบี สาขาสาทร 2 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบญัชีดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้หากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุส่งคําสัง่ซือ้ภายหลงัช่วงระยะวนัและเวลาท่ีกําหนด หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รับค่า

สั่งซือ้หน่วยลงทุนภายในช่วงระยะวันและเวลาท่ีกําหนด ให้ถือเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ขายถัดไปตามราคาขาย

หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายถดัไป  
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สําหรับการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการ “การซือ้หน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า (Saving Plan)”  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการการซือ้หน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งผู้ ถือ

หน่วยลงทุนสามรถติดต่อขอใช้บริการได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยกรอกแบบฟอร์ม “หนงัสือ

ยินยอมให้หกับัญชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทุน และใบคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้า” โดยบริษัทจัดการจะทําการส่งข้อมลูการหักเงิน

จากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นการชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนตามจํานวน และงวดการสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ใน

แบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุน และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้า” และ/หรือทํารายการผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ตตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสมัครใช้บริการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตไว้ ทัง้นี ้เงื่อนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ ตามท่ี

บริษัทจดัการกําหนด  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซือ้หน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพบว่าเอกสารหรือข้อมลูท่ีได้รับ

จากผู้สัง่ซือ้ไม่ถกูต้องครบถ้วน หรือในกรณีท่ีไมส่ามารถดําเนินการหกับญัชีเงินฝากเป็นจํานวน 2 งวดติดต่อกนั 

การจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยคํานวณจากจํานวนเงินท่ีได้รับชําระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วนั

ทําการขาย โดยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 

ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบใุนใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วย

ลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์  

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับอนุมตัิจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามคําสัง่ซือ้ท่ีสามารถเรียกเก็บ

เงินได้ในกรณีท่ีสัง่ซือ้พร้อมกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่

ให้ผู้สัง่ซือ้ท่ีสัง่ซือ้พร้อมกนันัน้ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้สัง่ซือ้แต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วย

ลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรร

หน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบล่วงหน้า  

การคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ในกรณีท่ีผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ สั่งซือ้รวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการจดทะเบียนกับ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้บริษัทจดัการจะจัดสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน และหากมีการสัง่ซือ้พร้อม

กนั และมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้ท่ีสัง่ซือ้พร้อมกัน

นัน้ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้แต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่

จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ี

ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีผู้สัง่ซือ้ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือ

หน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

เงื่อนไขการขายหน่วยลงทนุ  

ในการชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ี จัดตัง้โดยบริษัท

จดัการเพื่อสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมลูค่าจะหกักลบลบ

หนีก้บับริษัทจดัการไม่ได้  
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การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน

แล้วเพื่อให้บริษัทจดัการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สัง่ซือ้จะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผู้สั่งซือ้หน่วย

ลงทุน ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ตามคําสัง่ซือ้หน่วย

ลงทนุ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ซือ้ในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือ

หน่วยลงทนุ หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ  

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี ้

บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง วนัเวลาและวิธีการซือ้ขายหน่วยได้ในอนาคต ภายใต้เงื่อนไข หลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

• การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 

- ชนิดสะสมมลูค่า : มี 

- ชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ : มี 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือช่องทาง

อื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.assetfund.co.th หรือสอบถาม

ข้อมลูได้ท่ีฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

การขายคืนหน่วยลงทุนผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องกรอกใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน และย่ืนต่อ

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ ทุกวนัทําการซือ้ขาย ตัง้แต่เวลาเร่ิมทําการ ถึงเวลา 15.30 น. 

ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็นเกณฑ์ในการคํานวณและเป็นราคาท่ี

รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

สําหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังช่วงวันและเวลาท่ีกําหนด หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รับคําสั่งขายคืนหน่วย

ลงทุนภายในช่วงวนัและเวลาท่ีกําหนด ให้ถือว่าเป็นการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป ตามราคา

รับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็นเกณฑ์ในการคํานวณและเป็นราคาท่ีรับรองโดย

ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับคําสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ 

ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นพิเศษ  

ผู้สั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั่งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีท่ีบริษัท

จดัการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ"  

อน่ึง ในกรณีท่ีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีมลูค่าคงเหลือในบญัชี และบญัชีนัน้ไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกัน

เกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า  
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การชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

โดยมิให้นับรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ

กองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชําระค่าขายคืนตามกําหนดเวลาดังกล่าว เน่ืองจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการ

คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามท่ีสมาคมกําหนดโดยได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีเสร็จสิน้การ

คํานวณดงักล่าว  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะประกาศวนัหยดุดงักล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ

ซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุ

ไว้ในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมติั 

- ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่มี 

- ชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ : มี 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

1. บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครัง้ ซึง่บริษัทจดัการจะดําเนินการรับ

ซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติจากผลตอบแทนและ/หรือมูลค่าของตราสารท่ีลงทุนและ/หรือกองทุนท่ีกองทุนไปลงทุนและ/หรือจาก

กําไรสุทธิและ/หรือกําไรสะสมและ/หรือเงินต้น โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนให้สั่งขายคืน

หน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้ว ทัง้นี ้การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน

อตัโนมตัิดงักล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายลดลง 

2. การพิจารณาจํานวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิจะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

3. บริษัทจัดการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีได้ ณ สิน้วันทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืน

หน่วยลงทนุ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีรายช่ือตามหลักฐานท่ี

ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยขึน้อยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

5. บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

โดยมิให้นับรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ

กองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมยงัไม่สามารถชําระค่าขายคืนตามกําหนดเวลาดังกล่าว เน่ืองจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาใน

การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามท่ีสมาคมกําหนด

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนัท่ี

เสร็จสิน้การคํานวณดงักล่าว  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศวนัหยดุดงักล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือ

รับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วย

ลงทนุระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุส่งคําสัง่ขายคืนและ/หรือสบัเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในวนัทํารายการรับซือ้คืนอตัโนมติั จนทําให้หน่วยลงทุน

ท่ีเหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการทํารายการรับซือ้คืนอตัโนมติั บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะทํารายการรับซือ้คืนอตัโนมติัหน่วยลงทุน

คงเหลือทัง้หมด โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีหยุดรับคําสั่งขายคืน
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หน่วยลงทุนและ/หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงท่ีมีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ในกรณีวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิตรงกบัวนัหยดุทําการบริษัทจัดการหรือวนัหยดุทําการของกองทนุ (ถ้ามี) ให้เลื่อน

วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัินัน้เป็นวนัทําการถดัไป 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ

หลายอย่าง ดงันี ้

(ก) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนถูกคําสัง่ยึดหรืออายดัหน่วยลงทุนโดยผู้ ท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการรับซือ้คืน

หน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ ทัง้นี ้เฉพาะหน่วยลงทนุในส่วนท่ีถกูคําสงัยึดหรืออายดัดงักล่าวเท่านัน้ 

(ข) กรณีท่ีหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนติดภาระจํานําอยู่ บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

ทัง้นี ้เฉพาะหน่วยลงทนุในส่วนท่ีติดภาระจํานําดงักล่าวเท่านัน้ 

• การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของอีก

กองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งได้หักค่าธรรมเนียม

การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) เพื่อไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณี

ท่ีกองทุนต้นทางใดมีการคิดค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนท่ีจะ

ขายคืนจากกองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการท่ีบริษัทจัดการกําหนดให้

สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทําการซือ้ขาย ตัง้แต่เวลาเปิดทําการ ถึงเวลา 15.30 น. โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการ

กําหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมูลได้ท่ีฝ่าย Asset Plus 

Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(1) ในกรณีท่ีเป็นกองทนุต้นทาง  

ให้ใช้ราคารับซือ้คืนท่ีคํานวณได้เมื่อสิน้วนัทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนเงินท่ีจะสบัเปลี่ยน  

(2) ในกรณีท่ีเป็นกองทนุปลายทาง  

1.  สําหรับกองทุนตราสารหนี ้ท่ีมีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 1 วนัทําการ (T+1) ให้ใช้ราคาขายท่ีคํานวณได้เมื่อ

สิน้วนัทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ  

2.  สําหรับกองทุนอื่นๆ ให้ใช้ราคาขายท่ีคํานวณได้เมื่อสิน้วนัทําการท่ีบริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด

ต้นทางเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ 

วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

1. ในกรณีท่ีกองทุนนีเ้ป็นกองทุนต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคําสั่ง

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ระบเุป็นจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจะสบัเปลี่ยน  

2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางระบุจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจะสับเปลี่ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ใน

รายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้  

3. บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการตรวจสอบรายการทัง้หมดกับทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้อง ก็

จะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทางเท่ากับจํานวนหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ตามหลกัเกณฑ์และราคาขายและราคารับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
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4. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนัทําการ

นบัตัง้แต่วนัท่ีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

5. บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคําสั่ง

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการอยู่ในระหว่างการดําเนินการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามหวัข้อการ

ไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

6. ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ย่ืนคําสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนคําสัง่ดังกล่าวได้เว้นแต่จะได้รับอนุมตัิจาก

บริษัทจดัการก่อนเท่านัน้  

7. สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการซือ้หน่วยลงทุน

ของกองทุนปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากท่ีได้มีการบนัทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนลงในระบบ

ของนายทะเบียนแล้วเท่านัน้  

8. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้นทางและกองทนุเปิดปลายทาง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ

การจดัการและ/หรือหนงัสือชีช้วนกองทนุเปิดต้นทางและกองทนุเปิดปลายทาง 

• กรณีใดท่ีบริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

1. บริษัทจัดการมีวตัถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทนุกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ ท่ีมีหนังสือเดินทางของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน

ของบุคคลดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึง่จดัให้มีขึน้และดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ

ท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นบคุคล

อเมริกนั (US person) ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซือ้ตามคําสั่งจองซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการ

จองซือ้ ในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง 

กฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจเป็นความผิดมลูฐานหรือ 

ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
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การซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ ทัง้นี ้หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการบริษัทจัดการ

จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

การลงทุนในรูปแบบการซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ การท่ีผู้ลงทุนขอทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และ

บริษัทประกันชีวิตจะนําเงินค่าเบีย้ประกันส่วนหน่ึงหรือทัง้หมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามท่ีผู้ลงทุนเลือกจากรายช่ือกองทุนรวมท่ี

บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ โดยสดัส่วนของเงินค่าเบีย้ประกันชีวิตท่ีจะนําไปลงทนุในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึน้อยู่กับหลกัเกณฑ์

และเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในกรมธรรม์ ทัง้นี ้เงินค่าเบีย้ประกันชีวิตท่ีนําไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงได้

ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทนุรวมท่ีผู้ลงทนุเลอืกไว้ 

การซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือท่ีเรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนท่ีสนใจต้องติดต่อกับ

บริษัทประกันชีวิตหรือตวัแทนหรือนายหน้าท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด ทัง้นี ้การซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจมี

ข้อกําหนด และวิธีปฏิบติัท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึง

ควรศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ

หน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั โดยจะประกาศผ่าน

ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

ข้อกําหนดเก่ียวกับการซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดงันี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ

หน่วยลงทนุแล้ว  

รายละเอียดเก่ียวกบัการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต  

(1) การซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต :  

ผู้ลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนหรือ

นายหน้าท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบคุคล ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชี

เดียวกันกับธนาคารท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนดหรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด ทัง้นี ้บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมลูค่า

ขัน้ตํ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วนัและเวลาทําการในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน วิธีการในการสัง่ซือ้ วิธีการชําระเงินเพิ่มเติมตามท่ีระบไุว้

ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสารการขายท่ีผู้ลงทนุได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ซือ้จะต้องอยู่ภายใต้

กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีกําหนดไว้ในโครงการโดยคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสาร

และได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกนัชีวิตแล้ว  

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

ของผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสัง่ดงักล่าวอาจเข้าข่ายลกัษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อ

การร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลท่ีบริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุน

ดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของ

บริษัทจดัการหรือบริษัทประกนัชีวิต  

(2) มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ํา และ

จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ตํ่า :  

เน่ืองจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สดัส่วน

การเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการ

ประกันภัย เป็นต้น ดังนัน้ การสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเร่ืองมูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้

หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา 
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และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ํา ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์

ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถศกึษาข้อกําหนดดงักล่าวได้ ตามเงื่อนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต  

(3) การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต โดย

ผ่านบริษัทประกันชีวิตได้ตามจํานวนขัน้ต่ําและเงื่อนไขท่ีระบุใรกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งอาจแตกต่างจากจํานวนขัน้ต่ําท่ีกําหนดไว้

สําหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเพียงอย่างเดียว  

บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื่อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการ

ประกันภยั ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอตัราท่ีกําหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึง่มลูค่า

ในการขายคืนอาจต่ํากว่ามลูค่าขัน้ต่ําท่ีกําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดงักล่าวและจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วย

ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทาง

โทรศพัท์หรือช่องทางอืน่ท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย  

บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุน เพิ่มเติมท่ีกําหนดไว้ในกรมกรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารประกอบการขาย ภายใต้กรอบระยะเวลาการรับซือ้คืน

หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนดในหนังสือชีช้วน และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลกัฐาน

จากบริษัทประกันชีวิตครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยใช้

แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวิต ตามจํานวนขัน้ตํ่าและเงื่อนไขท่ีระบใุรกรมธรรม์ประกนัชีวิต  

การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน  

ในกรณีการขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิต

ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นับรวมวนัหยดุทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทนุต่างประเทศท่ีมี

ลกัษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระ

ราคา ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชําระค่าขายคืนตามกําหนดเวลาดงักล่าว เน่ืองจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลา

ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามท่ีสมาคมกําหนด

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัท่ีเสร็จ

สิน้การคํานวณดงักล่าว  และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าท่ีต้องชําระ

เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับ

แต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นับรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทนุต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานอง

เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในกรณีท่ี

บริษัทจัดการกองทุนรวมยงัไม่สามารถชําระค่าขายคืนตามกําหนดเวลาดงักล่าว เน่ืองจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณ

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามท่ีสมาคมกําหนดโดยได้รับความ

เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัท่ีเสร็จสิน้การคํานวณ

ดงักล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศวนัหยดุดงักล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ โดยวิธีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

เป็นไปตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน 

(4) การออกและส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ  

กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทประกัน

ชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตัง้แต่

วนัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือการขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วย

ลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนโดยตรง  
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(5) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขัน้ต่ํา และเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน

กรมธรรม์ประกันชีวิต โดยส่งคําสั่งตามแบบฟอร์มท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้

เท่านัน้โดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกนัชีวิต  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การท่ีบริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึง (กองทุนเปิดต้นทาง) 

เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีระบไว้ในกรมธรรม์

ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทนุเปิดต้นทาง

ซึง่ได้หกัค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดต้นทาง  

ทัง้นี ้การดําเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี ้ 

1. การสบัเปลี่ยนกองทุน คือ การสบัเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหน่ึงหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหน่ึงหรือ

หลายกองทนุตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นครัง้คราว  

2. การสบัเปลี่ยนกองทุนอัตโนมติั คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสัง่ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน

กองทนุเปิดต้นทางกองหน่ึงเพื่อไปลงทุนในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองหน่ึงหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนแสดง

ความประสงค์  

3. การปรับสดัส่วนกองทุนอตัโนมติั คือ การสบัเปลี่ยนกองทุนโดยอตัโนมติัตามคําสัง่ในแบบฟอร์มท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด ให้มี

สดัส่วนการลงทนุเป็นไปตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์  

ทัง้นี ้รูปแบบและเงื่อนไขในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ ถือ

หน่วยลงทนุทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว  

บริษัทประกันชีวิตอาจระงบัการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่

เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ีจํานวนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ํากว่าจํานวนขัน้ต่ําท่ี

บริษัทประกนัชีวิตกําหนดในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหรือกรณีท่ียกเลิกตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต  

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืนยนัการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ผู้ ถือหน่วยภายใน 30 วนัทําการนับ

แต่วันท่ีได้ดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี่ยนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ บริษัท

ประกันชีวิตจะจดัส่งรายงานยืนยนัการรับคําสั่งครัง้แรกหรือสรุปเป็นรายงานประจําปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ

สอบถามสถานการณ์ลงทนุได้ตามช่องทางท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด  

(6) สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

1. ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  

2. ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็นหลกัประกนั  

3. สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทนุกองทุนนี ้เน่ืองจากบริษัท

ประกันชีวิตจะทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนในการรวบรวม และนําส่งคําสั่งซือ้และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัท

ประกันชีวิตโดยไม่เปิดเผยช่ือท่ีแท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจล่าช้ากว่าได้รับ

จากบริษัทจดัการโดยตรง เป็นต้น  

(7) การจดัส่งเอกสารให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ:  

1. เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจําปี หรือเอกสารอื่นใด บริษัทประกันชีวิตจะเป็น

ผู้ดําเนินการจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หลงัจากท่ีได้รับข้อมลูหรือเอกสารดงักล่าวจากบริษัทจดัการ  

2. รายงานแสดงสถานะการเงินของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดงสถานะทาง

การเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินผ่านช่องทางท่ีบริษัทประกนัชีวิต

กําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกนัชีวิตได้ไม่เกินเดือนละหน่ึงครัง้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
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ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง 

• ปัจจัยความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit risk) 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ได้ตามท่ีกําหนด 

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีผู้ออกตราสารมีความมัน่คง มีสถานะ

การเงินท่ีดี และจะได้มีการจัดทําการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้ออกตราสาร รวมถึงอตัราส่วนด้านสภาพคล่อง

ทางการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสารอย่างสมํ่าเสมอ 

• ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผนัผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึน้ลง โดยได้รับผลกระทบจาก

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผนัผวนของค่าเงิน อตัราดอกเบีย้ เป็นต้น  

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมูลของตราสาร และสภาวะการลงทุน

ในขณะนัน้ 

• ปัจจัยความเสี่ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk) 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทน

ตามท่ีคาดหวงั 

แนวทางการบริหารเพ่ือป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนมีหน้าท่ีวิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทท่ีลงทุน รวมทัง้

ธุรกิจและอตุสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริษัทนัน้ๆ อย่างต่อเน่ืองเพื่อป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว 

• ปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 

คือ การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทนุรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์

ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงบาทแข็ง กองทนุรวมจะได้รับเงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวม

ลงทุนในช่วงเงินบาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงบาทอ่อนก็อาจได้รับผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทําให้

ผลตอบแทน ท่ีได้รับมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ดงันัน้ การป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนจึง

เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการบริหารความเสี่ยงจากดงักล่าว  

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะบริหารความเสี่ยงด้านนี ้โดยพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกลุพืน้ฐานท่ีลงทนุกบัค่าเงินบาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ

ป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม ดงันัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

• ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)  

เน่ืองจากกองทนุอาจจะมีการลงทนุในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้  

แนวทางการบริหารเพ่ือป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยง โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและ

เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดและนํามาพิจารณาอย่างสมํ่าเสมอ 

• ปัจจัยความเสี่ยงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 

เน่ืองจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทนุจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศท่ีกองทุนเข้า

ไปลงทุน ทัง้นี ้เน่ืองจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

และเศรษฐกิจได้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะดําเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี ้โดยติดตามสถานการณ์

ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงนําข้อมูล Scoring ท่ีได้จากแบบจําลองของทาง Bloomberg สําหรับแต่ละ

ประเทศคู่ค้าท่ีบริษัทจดัการมีสดัส่วนการลงทนุมาพิจารณาอย่างสมํ่าเสมอ 
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• ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีซือ้หรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามท่ีกาหนดไว้ เน่ืองจากกองทนุหรือตราสารของ

กองทนุอสงัหาริมทรัพย์และ/หรือกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน มีสภาพคล่องน้อย กองทนุจึงอาจขายหลกัทรัพย์ดงักล่าวไม่ได้ใน

ช่วงเวลาท่ีต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามท่ีต้องการ  

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกนัความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะพิจารณาคดัเลือกหน่วยลงทุนของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ โดย

เน้นสภาพคล่องเป็นสําคญั โดยคํานึงถึงปริมาณการซือ้ขายของกองทุนนัน้ เพื่อความคล่องตวัในการบริหารกองทนุ 

• ปัจจัยความเสี่ยงจากการเข้าทาํสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Leverage risk) 

เน่ืองจากสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พืน้ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนลงทุนในสัญญาซือ้ขาย

ล่วงหน้าย่อมทําให้สินทรัพย์สทุธิมีความผนัผวนมากกว่าการลงทนุในหลกัทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying Asset) 

กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขท่ีระบุในสญัญาป้องกันความ

เสี่ยง ซึ่งราคา ณ วันใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้นี ้การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อ

ป้องกันความเสี่ยงนัน้ อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทัง้หมด และกรณีท่ีผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสีย

โอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึน้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือป้องกนัความเสี่ยง : ผู้จดัการกองทนุจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้การลงทนุในสญัญา

ซือ้ขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึน้ โดยจะ

ลงทนุในสดัส่วนท่ีเหมาะสมกบัหลกัทรัพย์ท่ีต้องการป้องกนัความเสี่ยง 
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ตารางสรุปอัตราส่วน 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ตํ่ากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ท่ีมีเงื่อนไขตามประกาศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนกําหนด ไม่จํากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะ

อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade   

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20%  

(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมี

ภมูิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 

credit rating แบบ national scale) 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ หรือศกุกู ท่ี ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทนุ 

และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าว

ต้องเป็นบคุคลดงันี ้

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทนุ 

ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะ 

สงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 

 

6 ทรัพย์สินดงันี ้

6.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุน หรือศกุกูท่ีผู้ออกจัดตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.1.2 มี credit rating1 อยู่ในระดบั investment grade  

6.1.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่ 

อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นํา้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ 

และไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสาร

ดงักล่าวต้องเป็นบคุคลดงันี ้

6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตามข้อ 

6.1.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ 

ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market. 

6.2 DW ท่ีมี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.3 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคู่สญัญามี credit rating 2 อยู่ในระดบั investment grade 

6.3.1 reverse repo 

6.3.2 OTC derivatives 

6.4 หน่วย CIS ท่ีมีเงือ่นไขตามประกาศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุกําหนด ท่ีจดทะเบียน

ซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

สาหรับผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ  

(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวท่ีอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทําให้มี 

การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุท่ีมลีกัษณะกระจายการลงทนุใน

กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 

(diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
 1กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 
2 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศที่คู่สญัญาในฐานะผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรือคูส่ญัญา แล้วแต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 

2. Derivatives on organized exchange 

 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทาง

การเงินกบับริษัทดงักล่าว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) นํา้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน benchmark + 10%  

หมายเหต ุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตากฎหมายไทย  

(ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือ

คู่สญัญา ดงันี ้

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ี MF ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม reverse repo 

หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี

บญัชี เว้นแต่เป็น MF ท่ีมีอายโุครงการ  

< 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายกุองทุน 

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ท่ีอายกุองทนุ 

คงเหลือ < 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ีมี

อายโุครงการ > 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดงันี ้

2.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการให้มีการรับโอน

สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF 

สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้

(ข้อนีไ้ม่ใช้กับการลงทุนของกองทนุรวมปิด และกองทุน buy & hold ท่ีลงทนุใน B/E 

P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายไุม่เกินอายุกองทนุหรือรอบ

การลงทนุของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดงักล่าวมี

อายสุอดคล้องกบัอายุกองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคํานวณ

ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ 

ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุน ศุกกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1  มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วน 

การลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

5.2  มี credit rating อยู่ในระดบัต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 

6 ทรัพย์สินดงันี ้

6.1 ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุน 

6.2 ตราสาร Basel III 

6.3 derivatives ท่ีมี underlying เป็นตราสารตาม 6.1 –6.2 

รวมกนัไม่เกิน 20% 

 

7 derivatives ดงันี ้

7.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives  ท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

7.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging) global exposure limit 

7.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทนุแบบ

ซบัซ้อน 

จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน 

derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MFไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 
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ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

1 ตราสารหนี ้ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุน  
ตราสาร Basel III และศกุกู ของผู้ออก
รายใดรายหน่ึง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือ
ตราสารหนีภ้าครัฐต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ ออก 
ตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทัง้นี ้
ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชี
ถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนีส้ินทางการเงิน
ดงักล่าวมารวมกับมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมูล
หนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีท่ี 
ผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีล่าสดุ2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสาร
ได้มีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ  
2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี  credit rating ให้ 
บลจ. ลงทุนเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 
3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออก
ตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ  
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
9. บล.  
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทนุ CIS 
ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนัน้   
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมลีกัษณะครบถ้วนดงันีโ้ดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

หมายเหต ุ :  
1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ 

โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally 

Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นี ้การคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการ

ลงทนุของกองทนุ และ/หรือท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่เดือน มีนาคม ถึง กุมภาพันธ์  

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)  

(ชนิดสะสมมูลค่าและชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัติ) 

รายการท่ีเรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง 

11 มี.ค. ปี 65 

ถึง 

28 ก.พ. ปี 66 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน

รวมทัง้หมด  

ไม่เกนิร้อยละ 2.90 ต่อปี  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดท่ีประมาณการได้  

1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี 0.42 

2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี 0.03 

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี 0.31 

4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1 ไม่เกินร้อยละ 1.215 ต่อปี  

 ค่าใช้จ่ายในการจดัทําโฆษณา ประชาสมัพนัธ์   

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) 

ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี  

ของจํานวนเงินทนุโครงการ 

0.38 

 ค่าใช้จ่ายในการจดัทําโฆษณา ประชาสมัพนัธ์  

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี 0.05 

 ค่าประกาศ NAV ในหนงัสือพิมพ์ ตามท่ีจ่ายจริง - 

 ค่าสอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.05 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการไม่ได้  

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.25 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจริงทัง้หมด 2 1.49 

 ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 
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ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่ งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)  

(ชนิดสะสมมูลค่าและชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัติ) 

รายการท่ีเรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง 

11 มี.ค. ปี 65 

ถึง 

28 ก.พ. ปี 66 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 3 ไม่เกินร้อยละ 1.00 0.535 

• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 3 ไม่เกินร้อยละ 1.00 0.535 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50  บาทต่อรายการ ในอตัรา 50  บาทต่อรายการ 

• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

แทนฉบบัเดิมท่ีสญูหาย 

ฉบบัละ 50 บาท ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการทํารายการซือ้ขายหน่วยลงทุน อตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด 

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียม

การหกัเงินเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ 

อตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด 

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียน

ดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 

หมายเหตุ 
1 เมื่อคํานวณรวมกับค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก

กองทนุรวมทัง้หมด 
2 ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี ้
3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้โดย

บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าว โดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์

ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตท่ีเสนอขาย

กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันชีวิตอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมจาก

ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามเงื่อนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุหรือตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม

และภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี)  

บริษัทจดัการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ทุกวนัท่ี

มีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม

ผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีคํานวณ นัน้เป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม  

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูตามท่ีได้ระบุไว้ในโครงการ 

บริษัทจดัการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 5  ตามอตัราท่ีระบไุว้ในโครงการเทียบกับ

อตัราของรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเพิ่มขึน้ ในกรณีเกินกว่าร้อยละ 5  

ตามอตัราท่ีระบุไว้ในโครงการเทียบกับอตัราของรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

ดงักล่าวเพิ่มขึน้ บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมลูต้องกระทําโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัทําให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทนุได้รับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

60 วนัก่อนการเรียกเก็บเพ่ิมขึน้ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และแจ้งให้สํานกังานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีเปลี่ยนแปลง  
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หมายเหต ุ: บริษัทจดัการได้คํานวณมลูค่าหลกัทรัพย์ของกองทนุโดยใช้วิธีการคํานวณตามหลกัเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจดัการกองทนุ (AIMC) 
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเสี่ยงต่ําท่ีสดุ บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสุด 

ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก 

AA มีความเสี่ยงต่ํามาก มีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจาก

ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

A มีความเสี่ยงในระดับต่ํา มีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบจาก

ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

BBB มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึน้จาก

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชําระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกับอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึ่งผู้ออกท่ีได้รับอนัดบัเครดิต

ในระดบัดงักล่าวท่ีมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัชําระหนีท่ี้สงูย่ิงขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึ่งผู้ออกท่ีได้รับอนัดบัเครดิต

ในระดบัดงักล่าวท่ีมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัชําระหนีท่ี้สงูย่ิงขึน้ 
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ผลการดาํเนินงานย้อนหลังของกองทนุ 

รอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 28 กมุภาพันธ์ 2566 

 
ASP-CHINABOND-A : NAV ณ 28 กมุภาพนัธ์ 2566= 9.6255 บาท 

ASP-CHINABOND-A ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน  

)ตามเวลา(  

6 เดือน  

)ตามเวลา(  

1 ปี1 

)ต่อปี(  

3 ปี 1 

(ต่อปี) 

5 ปี1 

)ต่อปี(  

10 ปี1 

(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้

กองทุน2 

ผลตอบแทนของกองทุนรวม 1.85% 6.83% 2.84% - - - - -3.74% 

ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * 5.32% 10.26% 4.16% - - - - 8.63% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน

(standard deviation) 
8.05% 7.63% 8.10% - - - - 6.88% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 

(standard deviation)  *  
8.31% 8.57% 12.08% - - - - 10.54% 

Information Ratio -2.68 -1.97 -0.23 - - - - -1.22 

ASP-CHINABOND-R : NAV ณ 28 กมุภาพนัธ์ 2566 = 9.6163 บาท 

ASP- CHINABOND -R ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน  

)ตามเวลา(  

6 เดือน  

)ตามเวลา(  

1 ปี1 

)ต่อปี(  

3 ปี 1 

(ต่อปี) 

5 ปี 1 

)ต่อปี(  

10 ปี1 

(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้

กองทุน2 

ผลตอบแทนของกองทุนรวม 1.83% 6.79% 2.78% - - - - -3.83% 

ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * 5.32% 10.26% 4.16% - - - - 8.63% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน

(standard deviation) 
8.06% 7.63% 8.10% - - - - 6.88% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 

(standard deviation)  *  
8.31% 8.57% 12.08% - - - - 10.54% 

Information Ratio -2.70 -1.99 -0.24 - - - - -1.23 

หมายเหตุ : 

- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 11 มีนาคม 2565 

- * 1. China Aggregate Total Return Index ในสัดส่วน 60% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทน

เป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 

2. Markit iBoxx USD Asia ex-Japan China High Yield TRI Total Return Index ในสัดส่วน 40% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้าน

อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 

- 1 % ต่อปี 

- 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีท่ีกองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 

- การวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี ้ได้จัดขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เร่ือง มาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการดําเนินงาน

ของกองทนุรวม 

- ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดําเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี 

(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

ชนิดสะสมมลูค่า (ASP-CHINABOND -A) = -11.92%,  

ชนิดรับซือ้คืนอตัโนมตัิ (ASP- CHINABOND-R) = -11.97% 

 

 

 

 

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน 

(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

0.00 

 

 

 

 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 

(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

1.21 

 

 

 

 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ณ สิน้รอบ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

N/A* 

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th 

 

 

 

  

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

• กองทุนรวมนีไ้ม่ได้ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารท่ีมีความเสี่ยงต่ําเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน 

ดงันัน้ จึงมีความเสี่ยงสงูกว่ากองทนุรวมตลาดเงิน 

• กองทุนรวมนีอ้าจมีการลงทุนในตราสารหนีท่ี้มีสภาพคล่องต่ําจึงอาจไม่สามารถซือ้ขายตราสารหนีไ้ด้ในเวลาท่ีต้องการหรือใน

ราคาท่ีเหมาะสม 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่าและชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัติ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์

สงูสดุของผู้ลงทนุ ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูของหน่วยลงทนุทัง้ 2 ชนิดก่อนการลงทนุ 

• มลูค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแต่ละชนิด อาจมีมลูค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมลูค่าหน่วยลงทุน

สําหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 

• การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุของกองทุน มิได้ทําให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิด

หน่วยลงทนุ ทรัพย์สินทัง้หมดของกองทนุรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่าเทียมกนั 

• กองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนไปลงทุนมีการลงทุนในตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

(non-investment grade) หรือท่ีไม่มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (unrated) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึน้จากการไม่ได้รับ

ชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ดงันัน้ จึงเหมาะกบัผู้ลงทนุท่ีมีฐานะการเงินท่ีสามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้ 

• กองทุนต่างประเทศอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Redemption gate) ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่า

ร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนต่างประเทศนัน้ สําหรับคําสัง่ไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนท่ีเกินจะถูกทํารายการใน

วนัทําการถัดไปตามลําดบั ดงันัน้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิจํากัดการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption gate) ของผู้ ถือหน่วยลงทุน

ท่ีส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและ/หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก ณ วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว รวมถึงอาจไม่ได้รับเงิน

ค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้บางส่วนหรือทัง้หมด ทัง้นี ้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อจํากัด

การขายคืนหน่วยลงทนุ (Redemption gate) เป็นไปตามท่ีกองทนุต่างประเทศกําหนดไว้ 

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management 

(EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและสามารถรับความ

เสี่ยงได้สงูกว่าผู้ลงทนุทัว่ไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทนุในกองทุนรวมเมื่อมคีวามเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และ

ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงิน

ของผู้ลงทนุเอง 

• กองทุนนีเ้ป็นกองทุนท่ีเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ

ราคาหลกัทรัพย์ท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศไปลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุน

ของผู้ลงทนุ 

• กองทนุรวมอาจ/จะมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หาก

ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเสี่ยงให้กองทนุต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมลู

การถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th 

• บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกนักับท่ีบริษัทจดัการลงทุน ในหลกัทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงานกําหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์

บริษัท www.assetfund.co.th 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีสํานักงาน คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

 

http://www.assetfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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• บริษัทจดัการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย 

และเป็นเร่ืองท่ีไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ประกอบธุรกิจ หรือพนกังานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับ

ตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบติั ท่ีผู้ประกอบธุรกิจกําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอดูแนวทางนีไ้ด้ท่ี

บริษัทจดัการ 

• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถ

กํากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึงความ

ถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 
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