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หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม – ข้อมูลสรุ ปโครงการฯ
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์
ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภท

: กองทุนรวมตราสารหนี ้ และเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds

อายุโครงการ

: ไม่กาหนด

วันทีไ่ ด้รับอนุมัตใิ ห้จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม : วันที่ 23 สิงหาคม 2564
กองทุนรวมนีจ้ ะนาเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนีต้ ่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อีทีเอฟ (ETF) เป็ นต้น ที่มีโยบายลงทุนในตราสารหนีแ้ ละ/หรือตราสารเทียบเท่าตราสารหนีแ้ ละ/หรือหลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้องกับตราสารหนี ้
ในสกุลเงินหยวน (CNY) สกุลเงินหยวน (CNH) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือสกุลเงินอื่นใด ซึ่งออกโดยภาครัฐ และ/หรือ
องค์กรของรัฐ และ/หรือหน่วยงานและ/หรือบริษัทที่มีถ่ินฐานและ/หรือการดาเนินธุรกิจและ/หรือที่มีรายได้หลักและ/หรือมีกาไรจาก
การดาเนินธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า รวมถึงอาจมีผอู้ อกตราสารในกลุ่มอื่น
นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นได้โดยตราสารดังกล่าวข้างต้นเสนอขายในสกุลเงินหยวน (CNY) และ/หรือสกุลเงินหยวน (CNH)
ทัง้ นี ้ จะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้ นี ้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน
โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึง่ สัดส่วนการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
ในส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทางการเงินอื่นๆ เช่น ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน เงิ นฝาก หรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลกั ษณะทานองเดียวกันโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดให้กองทุนลงทุนได้ ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยจะมีการลงทุนที่สง่ ผล
ให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีมีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนีท้ ่ี
ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ทัง้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนหรือการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงอาจทาธุรกรรมการ
ให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
สาหรับ ในส่วนการลงทุน ในต่างประเทศ บริษั ท จัดการมี น โยบายที่ จะท าการป้อ งกัน ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยน เงิน ตรา
ต่างประเทศ ตามความเหมาะสมสาหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยผูจ้ ดั การกองทุน
จะพิจารณาจากปั จจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปั จจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็ นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน
ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นบั ช่วงระยะเวลาดังนี ้
รวมด้วยก็ได้ ทัง้ นี ้ โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
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3. ช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รบั คาสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
โอนย้ายกองทุนจานวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี ้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทาการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
หรือลงทุนในตราสารหนีแ้ ละ/หรือตราสารเทียบเท่าตราสารหนีแ้ ละ/หรือหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารหนี โ้ ดยตรงในต่างประเทศได้
หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้
ทัง้ นี ้ ให้เป็ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนการดาเนินการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์มีลกั ษณะครบถ้วนตาม 1. และ 2. บริษัทจัดการจะดาเนินการตาม 3.
1. ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์
(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี < 80% ของ NAV ของ
กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ หรือ
(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี ≥ 80% ของ NAV ของ
กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวตั ถุประสงค์การลงทุนในทานองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF
2. NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี ้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง
3. รายละเอียดการดาเนินการ
การดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
3.1 แจ้งเหตุท่กี องทุนปลายทางมีมลู ค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการ
ดาเนินการของ บลจ. ให้สานักงานและผูถ้ ือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคานึงถึงประโยชน์ท่ดี ีท่สี ดุ ของผูถ้ ือหน่วยโดยรวม)
3.2 เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการตาม 3.1 ต่อผูล้ งทุนทั่วไป
(ดาเนินการให้บคุ ลากรที่เกี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)
3.3 ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการตาม 3.1

3.4 รายงานผลการดาเนินการตาม 3.3 ให้สานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
พร้อม 3.1
ภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่มี
การเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ดาเนินการตาม
3.3 แล้วเสร็จ

นโยบายการลงทุน สัดส่วนการลงทุน และผลการดาเนินงานของกองทุนต่างประเทศ ทีก่ องทุนจะไปลงทุน
(1) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc
- มีการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนีส้ กุลเงินหยวน (CNY) ที่มีผอู้ อกเป็ นรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐบาล ธนาคาร และสถาบันการเงินหรือนิติบคุ คลอื่นๆ เป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีผอู้ อกตราสารในกลุม่ อื่นนอกเหนือจากที่
กล่าวข้างต้นได้
- การลงทุนตราสารหนีจ้ ะดาเนินการในตลาด Onshore China Interbank Bond Market (CIBM) และอาจรวมถึงการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ประเภทตราสารหนีน้ อกตลาดที่มีเอกสารแสดงสิทธิ์ และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนีท้ ่ไี ด้รบั อนุญาต
- กองทุนไม่ได้ปอ้ งกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินหยวน (CNY) และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
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สัดส่วนและผลการดาเนินงานย้อนหลัง

ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุน

- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact Sheet ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2564
- สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี : https://www.ubs.com/lu/en/asset-management/institutional-investors/funds-

prices/funds/product-details/lu2376072950.html
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(2) UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
กองทุนมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาและรายได้จากการลงทุนในตราสารหนีป้ ระเภท high-yield debt securities
โดยผูอ้ อกตราสารที่มีรายได้หลักและ/หรือมีกาไรจากการดาเนินธุรกิจในจีนแผ่นดินใหญ่ (เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า) ซึง่ การลงทุนจะกระจุกตัวในโซนที่มีเศรษฐกิจกาลังโตอย่างมีนยั สาคัญ
ผูจ้ ดั การกองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนีท้ ่อี อกในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่อยู่ในตลาด China Interbank Bond ได้สงู สุด 20%
ของพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี ้
กองทุนมีทีมผูจ้ ดั การกองลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนีโ้ ซนเอเชียและมีสถานที่ทางานตัง้ อยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแล
ของประเทศสิงค์โปร์ โดยทีมจะทางานร่วมกับ UBS Global fixed income team ที่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีของกลุ่ม
บริษัทได้อย่างมีนยั สาคัญ
สัดส่วนการลงทุน

ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุน
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- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact Sheet ณ สิน้ เดือนมกราคม 2565
- สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี : https://www.ubs.com/ch/en/asset-management/private-investors/funds-prices/product-

details/lu2344565713.html
(3) AXA WF China Sustainable Short Duration Bonds I Capitalisation USD
กองทุนจะลงทุนโดยไม่มีการอ้างอิงกับดัชนีชีว้ ดั (Benchmark) ใดๆ และจะลงทุนในพันธบัตรจีนระยะสัน้ เป็ นหลัก ซึง่ อย่างน้อย 2 ใน 3
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่ลี งทุนจะเป็ นตราสารหนีท้ ่อี อกโดยรัฐบาลจีน องค์กรสาธารณะ หน่วยงานและบริษัทที่อยู่นอกประเทศจีน
ในสกุลเงินหยวน (CNY) สกุลเงินหยวน (CNH) หรือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนีส้ กุลเงินหยวน (CNY) (ผ่านโควตา RQFII) อยู่ระหว่าง 30% - 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และส่วนที่เหลือ
จะลงทุนในในตราสารหนีส้ กุลเงินหยวน (CNH) และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยหลักทรัพย์ท่ีลงทุนจะอยู่ในระดับ Investment
Grade Securities และได้รับ การจัดอัน ดับ อย่ างน้อ ย BBB- โดย Standard & Poor's หรือ เที ย บเท่ า จาก Moody's, Chengxin,
Dagong และ Lianhe หรือหากเป็ นตราสารหนีท้ ่เี ป็ น Unrated จะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจผูจ้ ดั การกองทุน
สาหรับพันธบัตรในสกุลเงินหยวน (CNH) จะพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดที่ออกโดย Standard and Poor's และ Moody's
สาหรับพันธบัตรในสกุลเงินหยวน (CNY) จะพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือต่าสุดที่ออกโดย Chengxin, Dagong และ Lianhe
การเลือกลงทุนในตราสารหนีไ้ ม่ได้อา้ งอิงเฉพาะการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการวิเคราะห์
ภายในถึงความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงของตลาดตราสารหนีด้ ว้ ย ซึง่ การตัดสินใจเลือกซือ้ หรือขายสินทรัพย์ในกองทุนขึน้ อยู่
กับการวิเคราะห์และตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
สัดส่วนการลงทุน

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์
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- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
- แหล่งที่มาของข้อมูล : Factsheet ณ วันที่ 28 มกราคม 2565
- สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี : https://www.axa-im.lu/fund-centre/-/funds-center/axa-wf-china-short-duration-bondsi-usd-acc-55054#/
หมายเหตุ กองทุนได้มีการเปลี่ยนชื่ อจากเดิม AXA WF China Short Duration Bonds I USD เป็ น AXA WF China Sustainable
Short Duration Bonds I Capitalisation USD เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน
ผูล้ งทุนมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนในรูปของกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ เมื่อผูล้ งทุนขายคืนหน่วยลงทุน
ลักษณะสาคัญของกองทุน

• มีการกาหนดประเภทผู้ลงทุน หรือแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หรือไม่ :
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทั่วไป และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้แก่
1. ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: ASP-CHINABOND-A) เหมาะสาหรับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน
(Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
2. ชนิดรับซือ้ คืนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ: ASP-CHINABOND-R) เหมาะสาหรับผู้ลงทุนที่ตอ้ งการรับผลตอบแทนจากการขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตัวอย่างการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : โดยสมมุติให้
วันที่ 1
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่จี าหน่ายได้ทงั้ หมด 35,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลังหลักค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมซือ้ ขายหลักทรัพย์) แบ่งเป็ น
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 25,000,000 บาท
- หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้ คืนอัตโนมัติ 10,000,000 บาท
2. ดอกเบีย้ ค้างรับในวันแรก 70,000 บาท
3. มีรายการซือ้ หน่วยลงทุน ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จานวน 3,000,000 บาท
4. มีรายการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จานวน 1,500,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทจ่ี าหน่ายได้หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย
และค่าธรรมเนียมซือ้ ขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
ดอกเบีย้ ค้างรับจานวน 70,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุน

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์

กองทุนรวม

หน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า

หน่วยลงทุน
ชนิดรับซือ้ คืนอัตโนมัติ

35,000,000.00

25,000,000.00

10,000,000.00

70,000.00
35,070,000.00

50,000.00
25,050,000.00

20,000.00
10,020,000.00
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หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดรับซือ้ คืนอัตโนมัติ
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี ) โดยประมาณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
-1,028.08
-734.34
-293.74
ค่าธรรมเนียมการจัดการ =1.00% (+VAT 7%)
-30.84
-22.03
-8.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ = 0.03% (+VAT 7%)
กองทุนรวม

-1,058.92

-756.37

-302.55

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

35,068,941.08

25,049,243.63

10,019,697.45

จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

3,500,000.0000

2,500,000.0000

1,000,000.0000

10.0197

10.0197

10.0197

ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)

วันที่ 2
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซือ้ หน่วยลงทุน ชนิดรับซือ้ คืนอัตโนมัติ จานวน 3,000,000 บาท
2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จานวน 1,500,000 บาท
3. มีรายการซือ้ หน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จานวน 3,000,000 บาท
4. มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้ผลู้ งทุนชนิดรับซือ้ คืนอัตโนมัติ จานวน 1,000,000 บาท
5. มีสว่ นเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึน้ 250,000 บาท
กองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท) (วันที่ T)
รายการทีเ่ กีย่ วข้ องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
1. ซือ้ หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้ คืนอัตโนมัติ
2. ขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
รวมรายการทีเ่ กี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บาท)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายหลังรายการทีเ่ กี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด
ส่วนเพิม่ ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ จานวน 250,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุน
วิธีคิดการปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

35,068,941.08

หน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
25,049,243.63

หน่วยลงทุน
ชนิดรับซือ้ คืนอัตโนมัติ
10,019,697.45

3,000,000.00
-1,500,000.00
1,500,000.00

3,000,000.00
-1,500,000.00
-1,500,000.00

3,000,000.00

36,568,941.08

23,549,243.63

13,019,697.45

250,000.00
36,818,941.08

160,992.11
23,710,235.74

89,007.89
13,108,705.34

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า = 36,818,941.08 x (23,549,243.63/36,568,941.08)
หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้ คืนอัตโนมัติ = 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
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ = 0.03% (+VAT 7%)
-32.38
-20.85
ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน
-1,111.73
-715.92
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
36,817,829.35
23,709,519.82
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ จากซือ้ หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้ คืนอัตโนมัติ
จานวน 3,000,000 บาท/10.0197 = 299,410.1620 หน่วย
3,649,705.0810 2,350,294.9190
- หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าจานวน
1,500,000 บาท/10.0197 = 149,705.0810 หน่วย

-384.28
-11.53
-395.81
13,108,309.53

1,299,410.1620

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์
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วันที่ 3
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซือ้ หน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จานวน 3,000,000 บาท
2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้ผลู้ งทุนชนิดรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จานวน 1,000,000 บาท
3. มีสว่ นเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึน้ 900,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)
(วันที่ +T)
รายการทีเ่ กีย่ วข้ องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
1. ซือ้ หน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จานวน 3,000,000 บาท

กองทุนรวม

หน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า

หน่วยลงทุน
ชนิดรับซือ้ คืนอัตโนมัติ

36,817,829.35

23,709,519.82

13,108,309.53

3,000,000.00

3,000,000.00

2. ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จานวน 1,000,000 บาท
รวมรายการทีเ่ กี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บาท)
2,000,000.00
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายหลังรายการทีเ่ กี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน
38,817,829.35
26,709,519.82
แต่ละชนิด
ส่วนเพิม่ ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ จานวน 900,000 บาท
900,000.00
619,266.15
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายหลังรายการทีเ่ กี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน
39,717,829.35
27,328,785.97
แต่ละชนิด และส่วนเพิม่ ฯ
วิธีคิดการปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า = 39,717,829.35 x (26,709,519.82/38,817,829.35)
หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้ คืนอัตโนมัติ = 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
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ = 0.03% (+VAT 7%)
-34.93
-24.03
ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน
-1,199.26
-825.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
39,716,630.09
27,327,960.79
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
-หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ จากซือ้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จานวน
3,000,000 บาท/10.0879 = 297,385.9773 หน่วย
3,847,962.3992 2,647,680.8963
- หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตจิ านวน
1,000,000 บาท/10.0879 = 99,128.6591 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)

10.3215

-1,000,000.00
12,108,309.53
280,733.85
12,389,043.38

-363.19
-10.90
-374.08
12,388,669.30

1,200,281.5029

10.3215

10.3215

• กองทุนรวมนีม้ จี านวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่าใด
2,000 ล้านบาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มเงินทุนของโครงการได้ โดยจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และในระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
จานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) ทัง้ นี ้ หากบริษัทจัดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการแต่ไม่เต็มจานวนที่ เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดาเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมก่อน
ครบกาหนดสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
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• เหมาะสมกับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในระยะเวลานานเท่าใด
เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูล้ งทุนที่ตอ้ งการแสวงหาโอกาสการลงทุนในกองทุนตราสารหนีต้ ่างประเทศที่กองทุนไทยไปลงทุน
และสามารถยอมรับความผันผวนที่อาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้ และสามารถลงทุนใน
ระยะกลางถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากและยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ากว่าหุน้ ได้

• ปั จจัยใดมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุน
1. การปรับนโยบายอัตราดอกเบีย้ ของประเทศที่กองทุนลงทุน
2. ความสามารถในการชาหนีข้ องผูอ้ อกตราสารที่กองทุนไปลงทุน
3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนได้

• เป็ นกองทุนรวมทีม่ ีผู้ประกันเงินลงทุน หรือมุ่งเน้นคุ้มครองเงินต้น หรือไม่
เป็ นกองทุนรวมทั่วไปที่ไม่ใช่กองทุนที่มีผปู้ ระกันเงินลงทุน และไม่ได้คมุ้ ครองเงินต้น

• รอบระยะเวลาบัญชี
ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม

• การลงทุนในกองทุนรวมนีค้ วรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ัด (Benchmark) ใด
1. China Aggregate Total Return Index ในสัดส่วน 60% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
คานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
2. Markit iBoxx USD Asia ex-Japan China High Yield TRI Total Return Index ในสัดส่วน 40% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการ
เปลี่ยนตัวชีว้ ดั คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
และ/หรือ ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณี ท่ีผอู้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตรา
ดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

• ท่านสามารถซือ้ กองทุนนีค้ วบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) ได้หรือไม่
บริษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้บริการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ ทัง้ นี ้ หากบริษัทจัดการเปิ ดให้บริการบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

• การลงทุนในรูปแบบการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) คืออะไร
การลงทุนในรูปแบบการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ การที่ผลู้ งทุนขอทาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และ
บริษัทประกันชีวิตจะนาเงินค่าเบีย้ ประกันส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผลู้ งทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวม
ที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบีย้ ประกันชีวิตที่จะนาไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็ นเท่าใดขึน้ อยู่กบั หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ ทัง้ นี ้ เงินค่าเบีย้ ประกันชีวิตที่นาไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลง
ได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนรวมที่ผลู้ งทุนเลือกไว้
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ข้อกาหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่วยลงทุน

• กองทุนรวมนีม้ วี ิธีการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอย่างไร
การเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรกและครัง้ ถัดไป ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 บาท
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้ วนและเอกสารการจองซือ้ ได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
ในระหว่างวันและเวลาทาการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ระหว่างวันที่ 1 – 10 มีนาคม 2565 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ ถึงเวลา 15.30 น โดยผูส้ ่ งั ซือ้ จะต้อง
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าตามเงื่อนไขของการสั่งซือ้ ครัง้ แรกและครัง้ ถัดไป ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี ้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ทุกวันทาการ
ซือ้ ขาย ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ ถึงเวลา 15.30 น. โดยผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าตามเงื่อนไขของการ
สั่งซือ้ ครัง้ แรกและครัง้ ถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการ
คานวณและเป็ นราคาที่รบั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
ผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถทาการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ท่บี ริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) เช่น Asset Plus Online (https://tradeassetfund.com) แอปพลิเคชัน
ASP FUND โดยสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน App Store (iOS) และ Play Store (Android) ทัง้ นี ้ สามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี
เว็บไซต์ https://www.assetfund.co.th
ในกรณีท่ีไม่เคยมีบญ
ั ชีผถู้ ือหน่วยลงทุน ต้องทาการเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชี
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนและเอกสารที่กาหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็ นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการเปิ ดบัญชีดงั นี ้
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
1. กรณีบคุ คลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราช การ หรือสาเนาบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสาเนา
หนังสือเดินทางซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้อง
2. กรณีนิติบคุ คล
(1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และเงื่อนไขการลงนาม
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
ทัง้ นี ้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนและ
ใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทัง้ เงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกาหนดต่อไป
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา
15.30 น. ของวันส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนั้น โดยการชาระเป็ นเช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใดผูส้ ่ งั ซือ้ ต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย
“บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จากัด” ซึ่งเป็ นบัญชีกระแสรายวัน ทัง้ นี ้ ดอกเบีย้ รับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่
ได้รบั จากบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็ นผลประโยชน์ต่อกองทุน
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สาหรับวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรบั ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด
หรือวิธีการอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดเท่านัน้
“บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จากัด” ซึง่ เป็ นบัญชีกระแสรายวัน ที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซือ้
หน่วยลงทุน ดังนี ้
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บรู ณะ
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอาคารสาทรซิตี ้
7. ธนาคารยูโอบี สาขาสาทร 2
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดงั กล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ทัง้ นี ้ หากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนส่งคาสั่งซือ้ ภายหลังช่วงระยะวันและเวลาที่กาหนด หรือในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่ได้รบั ค่า
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายในช่วงระยะวันและเวลาที่กาหนด ให้ถือเป็ นการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไปตามราคาขาย
หน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายถัดไป
ในกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก “ภายในช่วงระยะวันและเวลาที่กาหนด” คือ ช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรก
สาหรับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริการ “การซือ้ หน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า (Saving Plan)”
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริการการซือ้ หน่วยลงทุนแบบสม่าเสมอด้วยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนสามรถติดต่อขอใช้บริการได้ท่ีบริษั ทจัดการและ/หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี ) โดยกรอกแบบฟอร์ม
“หนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝากเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน และใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนล่วงหน้า” โดยบริษัทจัดการจะทาการส่งข้อมูลการ
หักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็ นการชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนตามจานวน และงวดการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ใน
แบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝากเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน และใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนล่วงหน้า” และ/หรือทารายการผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนสมัครใช้บริการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตไว้ ทัง้ นี ้ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ ตามที่
บริษัทจัดการกาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซือ้ หน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพบว่าเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รบั
จากผูส้ ่งั ซือ้ ไม่ถกู ต้องครบถ้วน หรือในกรณีท่ไี ม่สามารถดาเนินการหักบัญชีเงินฝากเป็ นจานวน 2 งวดติดต่อกัน
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ โดยคานวณจากจานวนเงินที่ได้รบั ชาระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้ วัน
ทาการขาย โดยจานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบั จัดสรรจะคานวณตามหลักสากลเป็ นตัวเลขทศนิยม 5 ตาแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4
ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณี ท่ีจานวนเงินที่ระบุในใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ในกรณีท่กี ารสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจานวนหน่วยลงทุน ที่ได้รบั อนุมตั ิจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซือ้ ก่อนได้ก่อน” ตามคาสั่งซือ้ ที่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ในกรณี ท่ีส่ ังซือ้ พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่
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เหลืออยู่ให้ผูส้ ่ งั ซือ้ ที่ส่ งั ซือ้ พร้อมกันนัน้ ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่ งั ซือ้ แต่ละรายสั่งซือ้ เข้ามา (Pro Rata) ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหรือไม่จดั สรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ ่งั ซือ้ ทราบล่วงหน้า
ทัง้ นี ้ ในกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูจ้ องซือ้ ชาระค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงิน คาสั่งจ่ายเงิน
หรือวิธีอื่นใด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค
ดราฟต์ ตั๋วแลกเงิน คาสั่งจ่ายเงินหรือวิธีการอื่นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที่บริษัทจัดการได้รบั เงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนจะต้อง
อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซือ้ ก่อนได้ก่อน”
การคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก : ในกรณีท่ผี จู้ องซือ้ หน่วยลงทุนในไม่ได้รบั การจัดสรรไม่ว่าทัง้ หมด หรือบางส่วน และ/หรือใน
กรณีท่ีบริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื่องจากไม่สามารถจาหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือกรณีอื่นใดที่ทาให้
บริษัทจัดการไม่สามารถจัดตัง้ กองทุนได้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี)
ให้ผจู้ องซือ้ ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผจู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่
วันสิน้ สุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรือนับตัง้ แต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการ
จะได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดาเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืน
เงินพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชาระดอกเบีย้ ในอัตราไม่ ต่ากว่าร้อยละ
เจ็ดครึง่ ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น ถึงวันที่บริษัทจัดการชาระเงินค่าจองซือ้ คืนจนครบถ้วน
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก : ในกรณีท่ีผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนและจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ รวมกันเกินจานวน
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ
สั่งซือ้ ก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซือ้ พร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจ ารณาจัดสรร
หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผสู้ ่งั ซือ้ ที่ส่งั ซือ้ พร้อมกันนัน้ ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ แต่ละรายสั่งซือ้ เข้ามา (Pro Rata)
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผสู้ ่ งั ซือ้ ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณี ท่ีผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นที่ จัดตัง้ โดยบริษัท
จัดการเพื่อสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่าจะหักกลบลบ
หนีก้ บั บริษัทจัดการไม่ได้
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทารายการขายหน่วยลงทุน
แล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผูส้ ่ งั ซือ้ จะไม่สามารถยกเลิกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาต
จากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วย
ลงทุน ในทะเบียนผูถ้ ื อหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้ ตามคาสั่งซือ้
หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซือ้ ในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือ
ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี ้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
บริษั ทจัดการสงวนสิ ทธิ ท่ี จะเพิ่ มเติ ม ยกเลิ ก หรือเปลี่ ยนแปลง วันเวลาและวิ ธี การซื อ้ ขายหน่ วยได้ในอนาคต ภายใต้เงื่ อนไข
หลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
กรณีรบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน
- ชนิดสะสมมูลค่า
: มี
- ชนิดรับซือ้ คืนอัตโนมัติ : มี
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่บี ริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) หรือช่องทาง
อื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) เช่น Asset Plus Online (https://tradeassetfund.com) แอปพลิเคชัน ASP FUND
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ผ่ า น App Store (iOS) และ Play Store (Android) ทั้ง นี ้ สามารถดูข้อ มูล เพิ่ ม เติ ม ได้ท่ี เว็ บ ไซต์
https://www.assetfund.co.th
การขายคืนหน่วยลงทุนผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องกรอกใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ถกู ต้องครบถ้วน และยื่นต่อบริษัท
จัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) ได้ ทุกวันทาการซือ้ ขาย ตัง้ แต่เวลาเริ่มทาการ ถึงเวลา 15.30 น. ตาม
ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณและเป็ นราคาที่รบั รอง
โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
สาหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังช่วงวันและเวลาที่กาหนด หรือในกรณี ท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รบั คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ภายในช่วงวันและเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าเป็ นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนที่ คานวณได้ ณ สิน้ วันท าการซื อ้ ขายหน่ วยลงทุนนั้น เป็ นเกณฑ์ในการคานวณและเป็ นราคาที่ รบั รองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) ได้รบั คาสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนและได้ทารายการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแล้ว ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่
ได้รบั อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นพิเศษ
ผูส้ ่งั ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาสั่งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษหรือเป็ นกรณีท่ีบริษัทจัดการ
อยู่ในระหว่างการดาเนินการตามข้อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน"
อนึ่ง ในกรณีท่บี ญ
ั ชีผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีมลู ค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนนั้ ไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็ นเวลานานติดต่อกัน
เกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดบัญชีดงั กล่าว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
การชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชาระค่าขายคืนตามกาหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาในการ
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกาหนดโดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เสร็จสิน้
การคานวณดังกล่าว
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์
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ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน หรือใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
กรณีรบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
- ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่มี
- ชนิดรับซือ้ คืนอัตโนมัติ : มี
วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
1. บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ ซึ่งบริษัทจัดการจะดาเนินการ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากผลตอบแทนและ/หรือมูลค่าของตราสารที่ลงทุนและ/หรือกองทุนที่กองทุนไปลงทุนและ/หรือ
จากกาไรสุทธิและ/หรือกาไรสะสมและ/หรือเงินต้น โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้ส่งั ขายคืน
หน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดาเนินการรับซือ้ คืนหน่ว ยลงทุนอัตโนมัติแล้ว ทัง้ นี ้ การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติดงั กล่าวจะทาให้จานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
2. การพิจารณาจานวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ได้ ณ สิน้ วันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
5. บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชาระค่าขายคืนตามกาหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาใน
การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกาหนด
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่
เสร็จสิน้ การคานวณดังกล่าว
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน หน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน หรือใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณี ท่ีผูถ้ ื อหน่วยลงทุนส่งคาสั่งขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในวันทารายการรับซือ้ คืนอัตโนมัติ จนทาให้
หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการทารายการรับซือ้ คืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะทารายการรับซือ้ คืนอัตโนมัติ
หน่วยลงทุนคงเหลือทัง้ หมด โดยถือว่าได้รบั ความยินยอมจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่หี ยุดรับคาสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที่มีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ โดยจะแจ้งให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ในกรณีวนั ทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตรงกับวันหยุดทาการบริษัทจัดการหรือวันหยุดทาการของกองทุน (ถ้ามี) ให้เลื่อน
วันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตินนั้ เป็ นวันทาการถัดไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อย่า งใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังนี ้
(ก) กรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนถูกคาสั่งยึดหรืออายัดหน่วยลงทุนโดยผูท้ ่ีมีอานาจตามกฎหมาย บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทัง้ นี ้ เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ถกู คาสังยึดหรืออายัดดังกล่าวเท่านัน้
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์
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(ข) กรณีท่ีหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนติดภาระจานาอยู่ บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ทัง้ นี ้ เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ติดภาระจานาดังกล่าวเท่านัน้

• วิธีสับการเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของอีก
กองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึง่ ได้หกั ค่าธรรมเนียม
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณี
ที่กองทุนต้นทางใดมีการคิดค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคานวณหน่วยลงทุนที่จะ
ขายคืนจากกองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการกาหนดให้
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการซือ้ ขาย ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ ถึงเวลา 15.30 น.โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่บี ริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการ
กาหนด ทัง้ นี ้ สามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่เี ว็บไซต์ https://www.assetfund.co.th
ราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีท่เี ป็ นกองทุนต้นทาง
ให้ใช้ราคารับซือ้ คืนที่คานวณได้เมื่อสิน้ วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนเงินที่จะสับเปลี่ยน
(2) ในกรณีท่เี ป็ นกองทุนปลายทาง
1. สาหรับกองทุนตราสารหนี ้ ที่มีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทาการ (T+1) ให้ใช้ราคาขายที่คานวณได้เมื่อ
สิน้ วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั
2. สาหรับกองทุนอื่นๆ ให้ใช้ราคาขายที่คานวณได้เมื่อสิน้ วันทาการที่บริษัทจัดการถือว่าได้รบั เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ด
ต้นทางเป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1. ในกรณี ท่ีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยน
2. ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางระบุจานวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
3. บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการตรวจสอบรายการทัง้ หมดกับทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และหากถูกต้อง
ก็จะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางเท่ากับจานวนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ตามหลักเกณฑ์และราคาขายและราคารับซือ้ คืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ที่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
5. บริษัทจัดการอาจไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีท่บี ริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดาเนินการไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อการ
ไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
6. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ย่ืนคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนคาสั่งดังกล่าวได้เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั ิจาก
บริษัทจัดการก่อนเท่านัน้
7. สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการซือ้ หน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง จะเกิดขึน้ หลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนลงในระบบ
ของนายทะเบียนแล้วเท่านัน้

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์

17

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดต้นทางและกองทุนเปิ ดปลายทาง จะต้องเป็ นไปตามเงื่อน ไขที่ระบุไว้ใน
โครงการการจัดการและ/หรือหนังสือชีช้ วนกองทุนเปิ ดต้นทางและกองทุนเปิ ดปลายทาง

• กรณีใดทีบ่ ริษัทจัดการ สงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
1. บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มีขนึ ้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ
ที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซือ้ ตามคาสั่งจองซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการ
จองซือ้ ในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการซือ้ หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อาจเป็ นความผิดมูลฐานหรือ
ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

• มีการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืน การไม่ขาย/ไม่รับซือ้ คืน หยุดรับคาสั่งซือ้ /ขายคืน แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนไว้อย่างไร
บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่กี าหนดไว้ในโครงการซึง่ ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ท่ีเข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี ้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุท่ีทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตัง้ แต่ 1 สตางค์ขึน้ ไป และคิดเป็ น อัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง
และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การไม่ขายหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งทีร่ ับไว้แล้ว
การดาเนินการในกรณีท่ีผอู้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี ้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension
of dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้สงู สุดไม่เกิน 5 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าว
จากสานักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension
of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
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สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทัง้ นี ้ การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension
of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
ในกรณีกองทุนต่างประเทศที่ไปลงทุนมีขอ้ จากัดการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption gate) อาจทาให้กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส
ไชน่า บอนด์ ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนและไม่ได้มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันที่สง่ คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงอาจไม่ได้รบั
เงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้บางส่วนหรือทัง้ หมด ดังนัน้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิจากัดการขายคืนหน่วยลงทุน
(Redemption gate) ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่เกิด
เหตุการณ์ดงั กล่าว รวมถึงอาจไม่ได้รบั เงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้บางส่วนหรือ
ทัง้ หมด ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อจากัดการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption gate) เป็ นไปตามที่กองทุนต่างประเทศ
กาหนดไว้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคาสั่งซือ้ และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทาการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคาสั่งซือ้
และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการให้บริการ
การหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นไปตามประกาศ

• กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธกี ารโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
- ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ภายใต้ขอ้ จากัดการโอนหน่วยลงทุน โดยผูโ้ อนจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการโอน
รายการละ 50 บาท
- บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนึ ้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ี
จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น

• ผู้ถอื หน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ได้จากช่องทางใด
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากเว็บไซต์ www.assetfund.co.th
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สิทธิของผู้ถอื หน่วยลงทุน

• กองทุนรวมนีม้ กี ารออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือผูล้ งทุนทุกครัง้ ที่มีการขายหรือ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีเป็ นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดาเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 15 วันทาการ นับตัง้ แต่วนั สิน้ สุด
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก และในกรณีท่ีเป็ นภายหลังระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่
วันถัดจากวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

• ผู้ลงทุนถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด
กรณีท่บี คุ คลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
ไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เป็ นกรณี
กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่

• ช่องทาง / วิธกี ารตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิ ดเผย
ไว้ท่ีสานักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน

• ช่องทางและวิธีการร้องเรียนทาได้อย่างไร
- ติดต่อบริษัทจัดการที่ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด โทรศัพท์ 02-672-1111
- สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศัพท์ 02-263-6000
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2242-3946

• การระบุภูมิลาเนาในประเทศไทยเพือ่ การวางทรัพย์สาหรับผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายทีไ่ ม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย
การระบุภมู ิลาเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณี ท่ี
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยูข่ องบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ตี อ้ งมีการวางทรัพย์

• บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ ป็ นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้แต่ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบั ไว้นนั้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ น
กองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครัง้ เกินความจาเป็ น เพื่อให้กองทุนได้รบั
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทาด้วย
ความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่อี าจมีไว้ได้ของกองทุนนัน้ ด้วย
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บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุน

• ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตที ้ าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th

• รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.

นายนภดล
นายพิทเยนท์
นายโสภณ
ดร. พัชร

รมยะรูป
อัศวนิก
บุณยรัตพันธุ์
สุระจรัส

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

• รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
1. ดร. พัชร
2. นายคมสัน
3. นายณัฐพล

สุระจรัส
ผลานุสนธิ
จันทร์สิวานนท์

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

• จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 มีจานวนกองทุนรวมทัง้ หมด 52 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 57,376,224,280.86 บาท

• รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายณัฐพล
นายไมตรี
นายกมลยศ
นางสาวทิพย์วดี
นายกฤช
นางสาวศศินชุ

จันทร์สิวานนท์
โสตางกูร
สุขมุ สุวรรณ
อภิชยั สิริ
โคมิน
ลัพธิกลุ ธรรม

• รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัตกิ ารศึกษา และประสบการณ์การทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
รวมทัง้ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว
ชื่อ-สกุล
นายไมตรี โสตางกูร *

ประวัตกิ ารศึกษา
- MBA., University of IIIinois at -

Urbana-Champaign, USA

- MD, (2nd class honors),

Chulalongkorn University,
Thailand
- CFA Charterholder

-
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ประสบการณ์ทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับ
หน้าที่
การบริหารจัดการกองทุนรวม
ความรับผิดชอบ
2019 – Present: Fixed Income Fund
บริหารกองทุน
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
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ประสบการณ์ทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับ
หน้าที่
การบริหารจัดการกองทุนรวม
ความรับผิดชอบ
นาย สิทธิเดชน์ เอีย้ วสกุล - Bachelor’s degree in Survey - 2020- Present: Fixed Income Fund
บริหารกองทุน
Engineering, Chulalongkorn
Manager, Asset Plus Fund Management
University
- 2018 - 2020: Assistant Fund Manager,
- CFA Charterholder
Asset Plus Fund Management
- 2017 – 2018: Japanese Corporate Credit
Analyst, Bank of Ayuddhya (Krungsri)
- 2016: Proprietary Trader Trainee,
Phillip securities (Thailand) PCL
- 2013 – 2015: System Engineer, ESRI (Thailand)
*ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน และผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ชื่อ-สกุล

ประวัตกิ ารศึกษา

• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด แต่งตัง้
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด โทรศัพท์ 02-672-1111
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2242-3946
นอกจากหน้าที่ตามสัญญาแต่งตัง้ แล้ว ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผลู้ งทุนด้วย

• รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นาย เทอดทอง เทพมังกร
นางสาว ชมภูนชุ แซ่แต้
นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
นางสาว รฐาภัทร ลิม้ สกุล
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จากัด 19/100 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชีในภายหลัง โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวต้องเป็ นบุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบ
ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีท่รี บั รองทั่วไป
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ช่องทางทีผ่ ู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุน

• บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตที ้ าวเวอร์ ชัน้ 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 www.assetfund.co.th

• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
1. บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-684-8888
2. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด โทรศัพท์ 02-648-3600
3. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด โทรศัพท์ 1240 กด 8
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด โทรศัพท์ 02-508-1567
5. บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234
6. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ 02-680-5000
7. บริษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2231-3777
8. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-3390
9. บริษัท หลักทรัพย์คนั ทรี กรุป๊ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-205-7000
10. บริษัท หลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-841-9000
11. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-7777
12. บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-638-5000
13. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด โทรศัพท์ 02-026-5100
14. บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั ซ่า จากัด โทรศัพท์ 0-2660-5000
15. บริษัท หลักทรัพย์ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2660-5429-30
16. บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จากัด โทรศัพท์ 02-672-5920
17. ธนาคารออมสิน โทรศัพท์ 0-2299-8000
18. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด โทรศัพท์ 02-225-0202
19. บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-5800
20. ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์ 02-888-8811
21. บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-8888
22. บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-829-6999
23. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9000
24. บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทยจากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-696-0000
25. บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000
26. บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-648-1111
27. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด โทรศัพท์ 02-695-5000
28. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-6300
29. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด โทรศัพท์ 0-2660-6677
30. บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2660-6621
31. บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2635-1700
32. บริษัท หลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูช่นั จากัด โทรศัพท์ 0-2659-8735
33. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เรนเนสซานซ์ จากัด โทรศัพท์ 02-550-6220
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34. บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-088 9999
35. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ 02-026-6222
36. บริษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด โทรศัพท์ 02-022-1499
37. บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ 02-949-1000
38. บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2217-8888
39. บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี ้ จากัด โทรศัพท์ 0-2343-9500
40. บริษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-8000
41. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพบั บลิคจากัด โทรศัพท์ 02-266 6697
42. บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-009-8888
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การซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
การซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ผูล้ งทุนที่สนใจต้องติดต่อกับ
บริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนหรือนายหน้าที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นี ้ การซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมี
ข้อกาหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากการซือ้ ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึง
ควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและผูล้ งทุ นทั่วไปทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดงั นี ้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนแล้ว
รายละเอียดเกี่ยวกับการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) การซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือ
นายหน้าที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยชาระเป็ นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่า
ขัน้ ต่าในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วันและเวลาทาการในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซือ้ วิธีการชาระเงินเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผลู้ งทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้ จะต้องอยู่ภายใต้
กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ในโครงการโดยคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสาร
และได้รบั ชาระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ของผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคาสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทาธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อ
การร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของ
บริษัทจัดการหรือบริษัทประกันชีวิต
(2) มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า และ
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า :
เนื่องจากการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีขอ้ กาหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วน
การเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดาเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการ
ประกันภัย เป็ นต้น ดังนั้น การสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีขอ้ กาหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้
หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า
และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
(3) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต โดย
ผ่านบริษัทประกันชีวิตได้ตามจานวนขัน้ ต่าและเงื่อนไขที่ระบุใรกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งอาจแตกต่างจากจานวนขัน้ ต่าที่กาหนดไว้
สาหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
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บริษั ทประกัน ชีวิตอาจส่งคาสั่งขายคืน หน่ วยลงทุน อัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อน าค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชาระค่าการ
ประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที่กาหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึง่ มูลค่า
ในการขายคืนอาจต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าที่กาหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทั้งนี ้ ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทาง
โทรศัพท์หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย
บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนาส่งเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน เพิ่มเติมที่กาหนดไว้ในกรมกรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารประกอบการขาย ภายใต้กรอบระยะเวลาการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนดในหนังสือชีช้ วน และคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารหลักฐาน
จากบริษัทประกันชีวิตครบถ้วนแล้ว ทัง้ นี ้ ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยใช้
แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจานวนขัน้ ต่าและเงื่อนไขที่ระบุใรกรมธรรม์ประกันชีวิต
การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีการขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั บริษัทประกันชีวิต
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มี
ลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระ
ราคา ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชาระค่าขายคืนตามกาหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลา
ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกาหนด
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เสร็จ
สิน้ การคานวณดังกล่าว และเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ตอ้ งชาระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั จากบริษัทจัดการให้กบั ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับ
แต่วนั รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ในกรณีท่ี
บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชาระค่าขายคืนตามกาหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาในการคานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกาหนดโดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เสร็จสิน้ การคานวณ
ดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่านเว็ บไซต์บริษัทจัดการ โดยวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
(4) การออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งซือ้ หน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทประกัน
ชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกใบยืนยันการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทาการนับตัง้ แต่
วันที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนโดยตรง
(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนสามารถสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่ านบริษั ทประกันชี วิต ตามจานวนขั้นต่ า และเงื่อนไขที่ ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต โดยส่งคาสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่ บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้
เท่านัน้ โดยต้องเป็ นการทารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้นทาง)
เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง
ซึง่ ได้หกั ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง
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ทัง้ นี ้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี ้
1. การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรือ
หลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
2. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจาตามคาสั่งที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
3. การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคาสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ให้มี
สัดส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
ทัง้ นี ้ รูปแบบและเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่
เป็ นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ีจานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ากว่าจานวนขัน้ ต่าที่
บริษัทประกันชีวิตกาหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ยี กเลิกตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ผถู้ ือหน่วยภายใน 30 วันทาการนับ
แต่วันที่ได้ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สาหรับกรณี การสับเปลี่ยนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ บริษัท
ประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสั่งครัง้ แรกหรือสรุปเป็ นรายงานประจาปี แล้วแต่กรณี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถ
สอบถามสถานการณ์ลงทุนได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(6) สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
1. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่วา่ กรณีใดทัง้ สิน้
2. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
3. สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนนี ้ เนื่ องจากบริษัท
ประกันชีวิตจะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการรวบรวม และนาส่งคาสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัท
ประกันชีวิตโดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้จริงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การได้รบั ข้อมูลกองทุนอาจล่าช้ากว่าได้รบั
จากบริษัทจัดการโดยตรง เป็ นต้น
(7) การจัดส่งเอกสารให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน:
1. เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจาปี หรือเอกสารอื่นใด บริษัทประกันชีวิตจะเป็ น
ผูด้ าเนินการจัดส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน หลังจากที่ได้รบั ข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวจากบริษัทจัดการ
2. รายงานแสดงสถานะการเงินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงสถานะทาง
การเงินให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินผ่านช่องทางที่บริษัทประกันชีวิต
กาหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งครัง้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
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ปั จจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพือ่ ลดความเสี่ยง

• ปั จจัยความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผอู้ อกตราสารหนีไ้ ม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้ตามที่กาหนด
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผอู้ อกตราสารมีความมั่นคง มีสถานะ
การเงินที่ดี และจะได้มีการจัดทาการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผูอ้ อกตราสาร รวมถึงอัตราส่วนด้านสภาพคล่อง
ทางการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสารอย่างสม่าเสมอ

• ปั จจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึน้ ลง โดยได้รบั ผลกระทบจาก
ปั จจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลของตราสาร และสภาวะการลงทุน
ในขณะนัน้

• ปั จจัยความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทากาไรของบริษัท อาจเป็ นเหตุให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทน
ตามที่คาดหวัง
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผูจ้ ดั การกองทุนมีหน้าที่วิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทุน รวมทั้ง
ธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริษัทนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

• ปั จจัยความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
คือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์
ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงบาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รบั เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวม
ลงทุนในช่วงเงินบาทแข็งและขายทากาไรในช่วงบาทอ่อ นก็อาจได้รบั ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทาให้
ผลตอบแทน ที่ได้รบั มีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึง
เป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงด้านนี ้ โดยพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพืน้ ฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวม ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

• ปั จจัยความเสี่ยงทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศทีก่ องทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยง โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและ
เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดและนามาพิจารณาอย่างสม่าเสมอ

• ปั จจัยความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศที่กองทุนเข้า
ไปลงทุน ทัง้ นี ้ เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
และเศรษฐกิจได้
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะดาเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี ้ โดยติดตามสถานการณ์
ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงนาข้อมูล Scoring ที่ได้จากแบบจาลองของทาง Bloomberg สาหรับแต่ละ
ประเทศคูค่ า้ ที่บริษัทจัดการมีสดั ส่วนการลงทุนมาพิจารณาอย่างสม่าเสมอ
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• ปั จจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซอื ้ หรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากกองทุนหรือตราสารของ
กองทุนอสังหาริมทรัพย์และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน มีสภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ใน
ช่วงเวลาที่ตอ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ตอ้ งการ
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดย
เน้นสภาพคล่องเป็ นสาคัญ โดยคานึงถึงปริมาณการซือ้ ขายของกองทุนนัน้ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน

• ปั จจัยความเสี่ยงจากการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Leverage risk)
เนื่องจากสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พืน้ ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนลงทุนในสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าย่อมทาให้สินทรัพย์สทุ ธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนื ้ ฐาน (Underlying Asset)
กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความ
เสี่ยง ซึ่งราคา ณ วันใช้สิทธิ อาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี ้ การลงทุนในสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงนัน้ อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทงั้ หมด และกรณีท่ีผจู้ ดั การกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสีย
โอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนที่มากขึน้
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผูจ้ ดั การกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้าเป็ นไปในทิศทางที่ถกู ต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนที่มากขึน้ โดยจะ
ลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ท่ตี อ้ งการป้องกันความเสี่ยง

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์

29

ตารางสรุ ปอัตราส่วน
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
3 หน่วย CIS ที่มีเงื่อนไขตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกาหนด
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะ
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาลเป็ นประกัน
5

6

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน หรือศุกกู ที่ ผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
6.1.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน หรือศุกกู ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ ในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.1.2 มี credit rating1 อยู่ในระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
6.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale)
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นา้ หนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

30

ข้อ

7

8

ประเภททรัพย์สิน
6.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตามข้อ
6.1.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.1.4 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market.
6.2 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.3 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating 2 อยู่ในระดับ investment grade
6.3.1 reverse repo
6.3.2 OTC derivatives
6.4 หน่วย CIS ที่มเี งื่อนไขตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกาหนด ที่จดทะเบียน
ซือ้ ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์
สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มี
การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่จากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

1

กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้
กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศที่คสู่ ญ
ั ญาในฐานะผูม้ ภี าระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสาร หรือคูส่ ญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. Derivatives on organized exchange
2

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุม่ กิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุม่
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทาง
(1) 25% หรือ
การเงินกับบริษัทดังกล่าว
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบคุ คลตากฎหมายไทย
(ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย หรือ
คูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse repo
หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดาเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้
(ข้อนีไ้ ม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E
P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบ
การลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมี
อายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3 reverse repo
4 securities lending
5 total SIP ซึง่ ได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณ
ตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
ตราสารกึง่ หนีก้ ึ่งทุน ศุกกู หรือตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
6 ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน
6.2 ตราสาร Basel III
6.3 derivatives ที่มี underlying เป็ นตราสารตาม 6.1 –6.2
7 derivatives ดังนี ้
7.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
7.2 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี เว้นแต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ
< 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที่อายุกองทุน
คงเหลือ < 6 เดือน ทัง้ นี ้ เฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ > 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

รวมกันไม่เกิน 20%

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มอี ยู่
global exposure limit
7.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MFไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ product limit

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน
ตราสาร Basel III และศุกกู ของผูอ้ อก
รายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทยหรือ
ตราสารหนีภ้ าครัฐต่างประเทศ)

2

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตราส่วน
2.1 ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของมูล ค่า หนี ส้ ิ น ทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้อ อก
ตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด ทัง้ นี ้
ในกรณีท่ีผอู้ อกตราสารมีหนีส้ ินทางการเงิ นที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชี
ถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูล
หนีส้ ินทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทั่วไป และในกรณีท่ี
ผู้อ อกตราสารไม่ มี ห นี ส้ ิ น ทางการเงิน ตามที่ เปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน ส าหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อนีข้ องผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผอู้ อกตราสาร
ได้มี ก ารยื่ น แบบ filing ในลัก ษณะเป็ น โครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณี ท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โ้ ดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ ใ นระดั บ ต่ า กว่ า investment grade หรื อ ไม่ มี credit rating ให้
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน
3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ผี อู้ อก
ตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนีโ้ ดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

หมายเหตุ
:
1
หนีส้ ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีผอู้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั้
โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่ น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
2
รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตราสาร

ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถอื หน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)
รายการทีเ่ รียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดทีป่ ระมาณการได้
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ
2. ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1
▪ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (IPO)
▪ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการไม่ได้
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจริงทัง้ หมด 2
▪ ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

อัตราตามโครงการ
ไม่เกินร้อยละ 2.90 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 1.215 ต่อปี
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
ของจานวนเงินทุนโครงการ
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้ หรือผู้ถอื หน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการทีเ่ รียกเก็บ
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 3
• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 3
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทน

ฉบับเดิมที่สญ
ู หาย
• ค่าธรรมเนียมการทารายการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมการหัก
เงินเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน
ดาเนินการให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์

อัตราตามโครงการ
ไม่เกินร้อยละ 1.00
ไม่มี
ไม่เกินร้อยละ 1.00
ไม่มี
ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ
ฉบับละ 50 บาท
อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด
อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด
ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ
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หมายเหตุ
1

เมื่อคานวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมทัง้ หมด

2

เนื่องจากเป็ นรอบระยะเวลาบัญชีปีแรก จึงยังไม่สามารถคานวณได้

3

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผูส้ ่ งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตที่เสนอขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันชีวิตอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่ นๆเพิ่มเติมจาก
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและจากผูส้ ่ งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่ าเพิ่ม
และภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันที่
มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มลู ค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คานวณ นัน้ เป็ นฐานในการคานวณค่าธรรมเนียม
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการเทียบกับ
อัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึน้ ในกรณีเกินกว่าร้อยละ 5
ตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการเทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเพิ่มขึน้ บริษัทจัดการเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทาโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให้ม่ นั ใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึน้ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์
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คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน
• กองทุนรวมนีไ้ ม่ได้ถูกจากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ตอ้ งลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่าเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน

• กองทุนรวมนีอ้ าจมีการลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีมีสภาพคล่องต่าจึงอาจไม่สามารถซือ้ ขายตราสารหนีไ้ ด้ในเวลาที่ตอ้ งการหรือใน
ราคาที่เหมาะสม

• กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่าและชนิดรับซือ้ คืนอัตโนมัติ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผูล้ งทุน ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 2 ชนิดก่อนการลงทุน

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมลู ค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคานวณมูลค่าหน่วยลงทุน
สาหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ทาให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีตอ่ บุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิด
หน่วยลงทุน ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่าเทียมกัน

• กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนมีการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(non-investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึน้ จากการไม่ได้รบั
ชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ดังนัน้ จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้

• กองทุนต่างประเทศอาจมีการจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Redemption gate) ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศนัน้ สาหรับคาสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที่เกินจะถูกทารายการใน
วันทาการถัดไปตามลาดับ ดังนัน้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิจากัดการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption gate) ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ที่สง่ คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว รวมถึงอาจไม่ได้รบั เงิน
ค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้บางส่วนหรือทัง้ หมด ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อจากัด
การขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption gate) เป็ นไปตามที่กองทุนต่างประเทศกาหนดไว้

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management
(EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความ
เสี่ยงได้สงู กว่าผูล้ งทุนทั่วไป ผูล้ งทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ
ผูล้ งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงิน
ของผูล้ งทุนเอง

• กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพย์ท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศไปลงทุน ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุน
ของผูล้ งทุน

• กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด ดังนัน้ หาก
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูล
การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ท่เี ว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานกาหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์
บริษัท www.assetfund.co.th

• ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ท่ีสานักงาน คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
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• บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผูป้ ระกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็ นข้อห้ามตามกฎหมาย
และเป็ นเรื่องที่ไม่พงึ กระทาโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ท่ผี ปู้ ระกอบธุรกิจ หรือพนักงานของผูป้ ระกอบธุรกิจได้รบั
ตามเทศกาลที่เป็ นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตั ิ ที่ผปู้ ระกอบธุรกิจกาหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอดูแนวทางนีไ้ ด้ท่ี
บริษัทจัดการ

• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถ
กากับและดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุ นของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้

หนังสือชีช้ วนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
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ส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัดได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนด้วยความระมัดระวัง และ
รับรองว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
โดย
(นายคมสัน ผลานุสนธิ)
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