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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

 

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) :  กองทนุเปิดแอสเซทพลสัไชน่า 

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : Asset Plus China Fund 

ประเภทของกองทุน : กองทนุรวมตราสารทนุ และเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ฟันด์ (Feeder Fund) 

อายุโครงการ : ไม่กําหนด 

วันท่ีได้รับอนุมัติจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2557 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน : วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557  

 

• ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

1. เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน E.I. Sturdza Funds PLC : Strategic China Panda  Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยใน

รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทัง้นี ้กองทุนหลักบริหารและจัดการโดย E.I. Sturdza Strategic 

Management Limited ซึ่งเป็นกองทุน UCITS ท่ีจดทะเบียนท่ีประเทศไอร์แลนด์ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน 

Class : A USD Class shares อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภท (Class) ของหน่วยลงทุน

ตามความเหมาะสมในภายหลังได้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับ

ความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

กองทนุหลกัมีจดุประสงค์การลงทนุเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนจากราคาของหลกัทรัพย์ท่ีเพ่ิมสงูขึน้ในระยะยาว โดยจะลงทนุใน

ตราสารทุนไม่ตํ่ากว่า 70% ของทรัพย์สินทัง้หมดในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุนท่ีมีราคาหรือซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ท่ี

เป็นท่ียอมรับ รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์ใน ฮ่องกง จีน ไต้หวนั หรือสิงคโปร์ และออกโดยบริษัทจีน ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ใน

ฮ่องกง จีน หรือไต้หวนั หรือลงทนุในบริษัทท่ีมีการดําเนินธุรกิจในฮ่องกง จีน หรือไต้หวนั 

2. ในกรณีท่ีกองทุนหลัก มีการลงทุนในหลกัทรัพย์ และ/หรือตราสาร ของบริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) 

และ/หรือตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าระดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และหรือตราสารหนีท่ี้

ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) ในอัตราส่วนท่ีมากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก 

บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก เพ่ือให้อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือตราสารดังกล่าว  

มีอตัราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนเปิดแอสเซทพลสัไชน่า ทัง้นี ้การปรับลดสดัส่วนการลงทุนดงักล่าว

จะดําเนินการภายใน 15 วันทําการนับแต่วนัท่ีรับทราบข้อมลูการลงทุนในหลกัทรัพย์ และ/หรือตราสารดงักล่าว เกินร้อยละ 15 

ของมลูค่าทรัพย์สินของกองทุนหลกั ยกเว้นกรณีท่ีเกิดจากปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้หรือกรณีจําเป็นและสมควรท่ีทําให้ไม่สามารถ

ดําเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิน้โดยไม่ชักช้า หากการดําเนินการปรับสัดส่วนการ

ลงทุนในกองทุนหลักดังกล่าวข้างต้น มีผลทําให้การลงทุนในกองทุนหลกั โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 

ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้ 

(1) บริษัทจัดการจะคดัเลือกกองทนุรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่เพื่อเป็นกองทุนหลกัแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศ

กองทุนใหม่ดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและมีคุณสมบัติตามแนวทางหรือหลกัเกณฑ์สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิน้โดยไม่ชกัช้า และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทุน

ทราบต่อไป  

(2) หากเกิดกรณีใดๆ ท่ีทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคดัเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่เพ่ือเป็นกองทุนหลกั

แทนกองทนุเดิมได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเลิกกองทนุ  
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ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี่ยนกองทุนหลัก จะยกเว้นไม่นําเร่ืองการดํารงสัดส่วนการลงทุนใน

ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มาบงัคบั

ใช้ในช่วงดําเนินการคดัเลือกและเตรียมการลงทนุในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทนุหลกัแทนกองทนุเดิม 

หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วนัก่อนเลิกกองทนุ  

3. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนีใ้นประเทศหรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทยท่ีมีอายขุองตราสาร

หรือสญัญาหรือระยะเวลาการฝากเงินแล้วแต่กรณีต่ํากว่า 1 ปี เพื่อสํารองไว้สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนรอ

การลงทุน หรือเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน ตลอดจนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในประเทศ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

4. บริษัทจัดการจะลงทุนใน Class: A USD Class Shares โดยบริษัทจัดการจะซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั ในสกุลเงิน 

US ดอลล่าร ทัง้นี ้กรณีท่ีบริษัทจัดการเปลี่ยนแปลง Class ท่ีลงทุน บริษัทจัดการจะซือ้ขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเดียวกันกับ 

Class ท่ีลงทนุ  

กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศตามสภาวการณ์ตลาด ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ซึง่พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และ

ปัจจัยอื่นท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน:ในกรณีบริษัทจัดการคาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใน

สดัส่วนท่ีค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีท่ีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่าขึน้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสญัญา

ซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสดัส่วนน้อย อย่างไรก็ตาม

หากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือ

ทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเสียประโยชน์ท่ีอาจได้รับ ผู้จดัการกองทนุอาจไม่ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนก็ได้ 

5. กรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Strategic China Panda Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุนหลักมีการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือลักษณะสําคัญของกองทุน การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีขัดต่อ

หลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เป็นต้น และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว้ และ/หรือ 

ไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่าวได้อีกต่อไป บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทนุไปลงทนุในหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน โดยกองทุนจะดํารงอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 

เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ

จากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบ และปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

30 วนัก่อนดําเนินการดงักล่าว ณ สํานกังานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และประกาศใน

เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

6. บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีท่ีสถานการณ์การ

ลงทนุในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรือในกรณีท่ีไม่สามารถสรรหากองทนุรวมต่างประเทศท่ีเหมาะสมได้ 

7. ในกรณีท่ีสถานการณ์การลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Strategic China Panda Fund ไม่

เหมาะสม เช่น ภาวะท่ีตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ หรือกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

กฎระเบียบซึ่งมีผลกระทบต่อการลงทุน ทําให้อาจมีบางขณะท่ีกองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนท่ีระบุไว้

ข้างต้นได้  

8. ทัง้นี ้ในการคํานวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา

ดงันีร้วมด้วยก็ได้ ทัง้นี ้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 

1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 

2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลกิกองทนุรวม 

3. ช่วงระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเน่ืองจากได้รับคําสัง่ขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ

โอนย้ายกองทนุจํานวนมากหรือเพ่ือรอการลงทนุ ทัง้นี ้ต้องไม่เกินกว่า 10 วนัทําการ 
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9. ในกรณีท่ีกองทุนหลักและ/หรือกองทุนอื่นท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุนหลักนัน้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปนี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  

(1) มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหลกัและ/หรือกองทุนอื่นดงักล่าว  

(2) ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัและ/หรือกองทุนอื่นลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการใดติดต่อกนั คิดเป็น

จํานวนเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหลกัและ/หรือกองทนุอื่น  

เงื่อนไข ในกรณีท่ีกองทนุหลกัและ/หรือกองทนุอื่นมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าวบริษัทจดัการดําเนินการดงัต่อไปนี ้ 

(1) แจ้งเหตุท่ีกองทนุหลกัและ/หรือกองทุนอื่นมีมลูค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุ

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้สํานกังานและผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายในสามวนัทําการนบัแต่วนัท่ีปรากฏเหต ุ 

(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีปรากฏเหต ุ 

(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานทราบภายในสามวนัทําการนบัแต่วนัท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ  

(4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ ท่ีสนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ ท่ีสนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ

เก่ียวกบัสถานะของกองทนุรวม 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะดําเนินการให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการดงักล่าวด้วย 

ทัง้นี ้ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อสํานกังาน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ีมีการดําเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นําเร่ืองการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน

ในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน มา

บงัคบัใช้ในช่วงดําเนินการคดัเลือกและเตรียมการลงทุน 

 

• ดัชนีชีวั้ด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน 

ดชันี MSCI China ในสดัส่วน 100% โดยปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณ

ผลตอบแทน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ

นโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยน

ตัวชีว้ัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทุนได้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน

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

การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตวัดชันีของตัวชีว้ดัไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป

โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ

ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสินใจลงทนุได้ 

 

• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 
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• ลักษณะท่ีสําคัญของกองทุนรวม 

กองทุนนีเ้ป็นกองทุนสําหรับผู้ลงทุนทัว่ไป โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ 

กองทนุ E.I. Sturdza Funds PLC : Strategic China Panda  Fund (กองทนุหลกั)  

ข้อมลูของกองทนุหลกั 

ช่ือกองทนุ E.I. Sturdza Funds PLC : Strategic China Panda Fund 

ประเภทกองทนุ กองทนุเปิด UCITS Fund สกลุเงิน USD ซึง่จดทะเบียนในประเทศ Ireland 

Class  A USD Class 

ISIN Code IE00B3DKH950 

Bloomberg Ticker STCHPAU ID 

วนัท่ีจดัตัง้กองทนุ (Inception) 3 ตลุาคม 2551 

สกลุเงิน  USD 

วตัถปุระสงค์ และนโยบาย 

การลงทนุ 

กองทุนมีจุดประสงค์การลงทุนเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนจากราคาของหลกัทรัพย์ท่ีเพิ่มสงูขึน้ 

ในระยะยาว โดยจะลงทุนในตราสารทุน ไม่ต่ํากว่า 70% ของทรัพย์สินทัง้หมดในหลักทรัพย์

ประเภทตราสารทุนท่ีมีราคาหรือซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ท่ีเป็นท่ียอมรับ รวมถึงตลาด

หลกัทรัพย์ใน ฮ่องกง จีน ไต้หวนั หรือสิงคโปร์และออกโดยบริษัทจีน ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจัดตัง้

ในฮ่องกง จีน หรือไต้หวนั หรือลงทนุในบริษัทท่ีมีการดําเนินธุรกิจในฮ่องกง จีน หรือไต้หวนั 

กองทุนอาจลงทุนใน ตราสารอนุพนัธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) เพื่อให้มีสถานะการลงทุนในหุ้นท่ีอ้างอิงกรณีท่ีผู้จัดการกองทนุมีความเห็นว่า

จะเป็นประโยชน์มากกว่า หรืออาจจะลงทุนเพ่ือป้องกันความเสี่ยงเพ่ือให้เป้นไปตามเกณฑ์

ของ Irish Central Bank โดยกองทุนจะมีสถานะการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่เกิน 

100% ของ NAV 

กองทุนอาจจะลงทุนในกองทุนประเภท ETF เพ่ือให้มีสถานการณ์ลงทุนเสมือนลงทุนใน 

ตราสารทุนท่ีเป็นองค์ประกอบในดัชนีท่ีกองทุน ETF ดงักล่าวใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

โดยกองทุน ETF ท่ีจะลงทุนจะต้องจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเป็นท่ียอมรับ 

และอยู่ในประเทศฮ่องกง จีน และเอเชีย โดยการลงทนุในกองทนุ ETF ทัง้หมดรวมแล้วจะ

ไม่เกิน 10% ของ NAV 

กองทนุจะลงทนุในหุ้นกู้ เอกชนและ/หรือพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ตํ่ากว่า 

CC (จดัอนัดบัโดย S&P) หรือ C (จดัอนัดบัโดย Fitch) กรณีท่ีมีการจดัอนัดบั ไม่เกิน 30% 

ของ NAV 

โดยตราสารหนีท่ี้จะลงทุนจะจดทะเบียนหรือซือ้ขายในตลาดท่ีเป็นท่ียอมรับ ทัง้นี ้ตราสารหนี ้

ดังกล่าวอาจมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารทุน โดยอาจจะแปลงสภาพเป็น 

ตราสารทนุตวัท่ีอ้างอิง อย่างไรก็ตามการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามเกณฑ์ของ UCITS 

กองทุนจะเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุกบั MSCI China Index : ซึ่งเป็นดชันี

ท่ีใช้วดัผลการดําเนินงานของหุ้นประเทศจีน 

การจ่ายเงินปันผล จ่าย/ปีละ 1 ครัง้ 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) ตวัชีว้ดัของการลงทุนในกองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบั MSCI China Index 

มลูค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซือ้ ไม่กําหนด 

อายกุองทนุ ไม่กําหนด 

บริษัทจดัการ  E.I. Sturdza Strategic Management Limited 

ท่ีปรึกษาการลงทนุ LBN Advisers Limited 



 

กองทนุเปิดแอสเซทพลสัไชน่า   5 

 

Administrator HSBC Securities Services (Ireland) Limited 

ผู้ดแูลผลประโยชน์  HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited 

Management Fees 

(% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ) 

ไม่เกิน 1.50% ต่อปี  

Performance Fee 15% ของผลตอบแทนส่วนท่ีกองทุนสามารถทําได้เกินกว่าBenchmark 

โดยใช้วิธีคํานวณแบบ High Water Mark 

Information สามารถดขู้อมลูหนงัสือชีช้วนฯ และข้อมลูเพิ่มเติมของกองทนุหลกัได้ท่ีเว็ปไซต์ 

:http://www.eisturdza.com 

Performance Fee คือ การแบ่งผลกําไรจากการดําเนินงานท่ีกองทุนสามารถทําได้เกินกว่า Benchmark คํานวณทุกๆ รอบคร่ึงปี

บญัชี (6 เดือน) คิดเป็น 15% ของผลตอบแทนส่วนท่ีกองทนุสามารถทําได้เกินกว่า Benchmark  

ค่าธรรมเนียมส่วนนีจ้ะใช้หลักการคํานวณแบบ High Water Mark คืออยู่ภายใต้เงื่อนไขของผลตอบแทนสงูสดุ โดยจะไม่มีการ

คํานวณจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนนีจ้นกระทั่งมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนกลับขึน้ไปสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุนท่ีจ่าย

ค่าธรรมเนียมนีค้รัง้หลงัสดุ ในกรณีท่ีผลการดําเนินงานตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน หรือ Benchmark กองทนุจะไม่ได้ส่วนแบ่งนี ้ 

ทัง้นี ้หากกองทุนหลกัมีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัทจดัการ และจะปรับปรุงข้อมลูดงักล่าวในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั 

ปัจจยัความเสี่ยงท่ีสําคญัของกองทุนหลกั 

-  กองทนุหลกัเน้นลงทนุในตลาดจีน ทําให้มีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนท่ีกระจายในหลายๆ ตลาด 

-  ความเสี่ยงท่ีมีผลให้เกิดความผนัผวนของกองทุน ได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านการเมืองภายในของจีน และความสามารถในการ

แก้ปัญหาเศรษฐกิจของจีน และความผนัผวนเร่ืองอตัราแลกเปลี่ยนในระดบักองทุนหลกั รวมทัง้ ความเสี่ยงเร่ืองการออกนโยบาย

ท่ีมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุหลกั 

-  กองทุนหลกัมีแนวทางการบริหารกองทุนด้วยกลยทุธ์เลือกหุ้นรายตวั อาจมีการลงทุนในหลกัทรัพย์ของบริษัทขนาดเล็กส่งผล

ต่อสภาพคล่องของกองทนุได้ 

 

สดัส่วนการลงทนุของกองทนุหลกั 
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ผลการดําเนินงานย้อนหลงัของกองทุนหลกั 

 

- แหล่งท่ีมาของข้อมลู : Fact Sheet ของ Strategic China Panda Fund ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 

- สามารถดขู้อมลูปัจจบุนัได้ท่ี https://ericsturdza.com/funds/strategic-china-panda-ie00b3dkh950/ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

 

• ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน 

ผู้ลงทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของกําไรจากมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึน้เมื่อผู้ลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุ 

 

• จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

1,000 ล้านบาท บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มทนุได้ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

• รอบระยะเวลาบัญช ี

วนัท่ี 30 มิถุนายน ของทกุปี 

 

• ปัจจัยท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

- ความผนัผวนทางด้านราคาหรือผลตอบแทนท่ีอาจเกิดขึน้กับหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีกองทนุลงทนุ 

- อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของมลูค่าหน่วยลงทนุได้ 

 

• การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเปิดไว้

แล้วได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดังต่อไปนี ้โดยได้รับ

ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ 

(ข) มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
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(2) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ

แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน

ท่ีถกูต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วย

ลงทุนไม่ถกูต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา

ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

1. เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนับแต่วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับ

การผ่อนผนัจากสํานกังาน 

2. แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตลอดจน

เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

3. แจ้งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบ

ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทัง้นี ้บริษัท

จดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

4. ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท

จดัการกองทนุรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัท่ีส่งคําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

• การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่ งท่ีรับไว้แล้ว 

การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ บริษัทจดัการกองทุนรวมจะปฏิบตัิตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป 

กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี 

ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุน

ประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่ซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ ตามท่ีบริษัทจดัการ

เห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วนัทําการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคําสั่งซือ้และ/หรือ

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนับสนนุการขายหรือ

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

การให้บริการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําสั่งซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสั่งซือ้ดังกล่าวขัดกับหลกัเกณฑ์

ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือ

ต่อช่ือเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 

การหยุดรับคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุน 

เป็นไปตามประกาศ 

 

• ช่องทางท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทนุของท่านจากเว็บไซต์ www.assetfund.co.th  
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• ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จํากดั 

ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 เว็บไซต์ www.assetfund.co.th   

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลสั จํากดั แต่งตัง้ 

 

เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังนี ้

(1) ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies - ADLs)  

อตัราสงูสดุไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจดัการจะกําหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  

2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

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

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

ค่าใช้จ่ายจากการซือ้หรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สิน ความ

ผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินท่ีลดลงจากภาวะปกติ ต้นทุนและค่าใช่จ่ายในการรักษา

สดัส่วนการลงทนุ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจัย

อื่นๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้

ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้

ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ  

3. การกําหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการ

จะคํานึงถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทุน 

สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทุนถือครอง หรือปัจจัยอื่นๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการท่ีมี

ผลกระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ี

มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลา

และเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ 

4. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง

สภาพคล่องอื่นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทุนทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการนัน้  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําค่าซือ้หน่วยลงทุนท่ีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการท่ีมีการใช้

เคร่ืองมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

การใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทําการนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ท่ีได้ดําเนินการหรือ

ตดัสินใจไปแล้วท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมด

หรือบางส่วนของวนัทําการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทุนท่ีชําระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับ

การจดัสรรหน่วยลงทนุ  
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3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ ท่ีทํารายการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหน่ึงท่ีเกิน ADLs Threshold ท่ีบริษัทจัดการ

กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณากําหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ี

จะมีข้อกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีทํารายการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย

ลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางท่ีบริษัทจัดการจะกําหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอตัราสูงสุดท่ีระบุไว้ในโครงการ 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและ/หรือในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวมและ/หรือผ่านทางช่องทาง

อื่นท่ีบริษัทจดัการกําหนด  

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. การเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้

2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัทําการซือ้ขายใดท่ีสดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน

สทุธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยท่ีมลูค่า

ซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุน คํานวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 

(switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

3. บริษัทจดัการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลู “มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วย

ลงทนุและสบัเปลีย่นออก” ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

4. ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ ADLs นี ้ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนํากลบัเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ

บรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยท่ียงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้าง

ผลตอบแทนให้กองทนุแต่อย่างใด 

(2) ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period) : 

เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจดัการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 

กรณีกองทุนปลายทางมีการกําหนดเคร่ืองมือ Notice Period บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้เคร่ืองมือดงักล่าวตามแนวทางท่ีกองทุน

ปลายทางกําหนดตามท่ีได้รับข้อมลูจากกองทนุปลายทาง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะติดตามกองทนุปลายทางเท่าท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้

สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือ

ในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period รวมกับเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสม

ของสถานการณ์ซึง่จะอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือกองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลง

กองทุนปลายทางท่ีไปลงทุนใหม่ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องเพิ่มเติม

ตามท่ีกองทนุปลายทางกําหนดได้ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

(3) เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) : 

หากกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

ณ วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว จะไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

ไว้บางส่วนหรือทัง้หมด โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกัช้า  

ทัง้นี ้กองทนุหลกัมีการจํากัดการขายคืนหน่วยลงทุน กรณีท่ีกองทุนหลกัได้รับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนรวมกันเกิน 10% ของจํานวน

หน่วยลงทุนท่ีออกเสนอขายหรือเกินกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ณ วนัทําการซือ้ขายใดๆ หากเกิดกรณีดงักล่าว

คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะลดลงตามสดัส่วน เพื่อให้คําขอดงักล่าวทัง้หมดครอบคลมุไม่เกิน 10% ของจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีคงเหลือ
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ในกองทุนนัน้ในวันซือ้ขายนัน้ สําหรับคําสั่งไถ่ถอนท่ีส่วนท่ีเหลือจะดําเนินการเสมือนว่าได้รับในแต่ละวันของการซือ้ขายถัดไปจนกว่า

หน่วยทัง้หมดท่ีคําขอเดิมท่ีเก่ียวข้องได้รับการไถ่ถอน 

ดงันัน้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิจํากัดการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า ท่ีส่งคําสั่งขายคืน

หน่วยลงทุนและ/หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว รวมถึงอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยน

หน่วยลงทนุออกภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้บางส่วนหรือทัง้หมด 

บริษัทจดัการและอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ร่วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เพื่อให้สอดคล้องตาม

ความเหมาะสมของสถานการณ์ซึง่จะอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือกองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลง

กองทุนปลายทางท่ีไปลงทุนใหม่ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องเพิ่มเติม

ตามท่ีกองทนุปลายทางกําหนดได้ ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

(4) การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่ งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคําสั่ งซือ้หรือคําสั่ งขายคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาํเนินการได้สูงสุดไม่เกิน: 1 วนัทําการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสํานกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและ

สมเหตุสมผลว่า จําเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตตุามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์กําหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผู้ ลงทุนเฉพาะราย 

เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้

(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

(1) การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่า

จะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทําท่ีเป็นการปฏิบตัิตามคําสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน

เน่ืองมาจาก การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน

ส่วนบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็น

ผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนัทําการ 

สําหรับการดําเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี ้หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาด

สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน.9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

ทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
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สิทธิและข้อจาํกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

• เงื่อนไขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสิทธิ ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตรา

ท่ีประกาศกําหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ

กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด

ดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนท่ีถืออยู ่ทัง้นี ้สามารถ

ตรวจสอบข้อมลูสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th  

 

• วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ 

(ก) ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมาย่ืนคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือสํานักงานนายทะเบียน

หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้ รับโอนไม่ได้เป็นผู้ ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิด

บญัชีกองทนุและย่ืนต่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครัง้ ณ วนัท่ีย่ืนคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

(ค) หลังจากท่ีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน

จะสง่มอบใบเสร็จรับเงิน และใบกํากบัภาษีพร้อมหลกัฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 

(ง) การโอนหน่วยลงทนุ ดงักล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยืนยนัการโอน

หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัทําการ นับแต่วนัท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้

รับคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดําเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน

เป็นหลกั ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใต้เงื่อนไขท่ีระบใุนข้อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” 

ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

 

• กองทุนรวมนีม้ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ลงทนุทกุครัง้ท่ีมีการขายหรือรับ

ซือ้คืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจดัส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย

ลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 

• ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ของ บลจ. ในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการท่ีบริษัทจัดการได้

เปิดเผยไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th หรือผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซือ้คืน 

 

• ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน  

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

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

- ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-470-3200-1 โทรสาร 02-470-1996-7 
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• นโยบายการระงับข้อพิพาท โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม 

ไม่มี 

 

• การระบุภูมิลําเนาในประเทศไทยเพ่ือการวางทรัพย์สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย 

การระบุภมูิลําเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมูิลําเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณี

ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทนุรวมจะอ้างอิงท่ีอยู่ของบริษัท

จดัการกองทนุรวมเป็นภมูิลําเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

 

• ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จํากดั 

ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   

Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 เว็บไซต์ www.assetfund.co.th 

 

• รายชื่อคณะกรรมการบริษัท  

1. นายนภดล รมยะรูป ประธานคณะกรรมการ 

2. นายพิทเยนท์ อศัวนิก กรรมการ 

3. นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ กรรมการ 

4. ดร. พชัร  สรุะจรัส กรรมการ 

5. นายคมสนั ผลานสุนธิ กรรมการ 

6. นายณัฐพล จนัทร์สิวานนท์ กรรมการ 

 

• รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)  

1. ดร. พชัร  สรุะจรัส ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายคมสนั ผลานสุนธิ กรรมการ 

3. นายณัฐพล  จนัทร์สิวานนท์ กรรมการ 

 

• จาํนวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2566 มีจํานวนกองทนุรวมทัง้หมด 58 กองทุน 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเท่ากับ 46,969,138,626.80 บาท 

 

• รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  

1. นายณัฐพล  จนัทร์สิวานนท์ 

2. นายไมตรี โสตางกรู 

3. นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 

4. นางสาวทิพย์วดี อภิชยัสิริ 

5. นายกฤช โคมิน 

6. นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 
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• รายชื่อผู้ จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทาํงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

รวมทัง้หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน 
หน้าท่ี 

ความรับผิดชอบ 

นายณัฐพล จนัทร์สิวานนท์ - Master in Finance and 

Management, University 

of St Andrews 

- Bachelor in Political 

Science, Public 

Administration, 

Chulalongkorn University 

- Passed CFA Level I 

- 2019-Present: Executive Director /  

Chief Investment Officer 

- 2017-2019:  Foreign Investment Fund 

Manager, Asset plus Fund Management 

- 2016-2017:  Product and Investment 

Strategy Division, UOB Asset 

Management 

- 2014-2015 : Fixed Income Analyst 

(Investment Grade Bond) Credit Trading 

Desk, UBS Investment Bank 

บริหารกองทนุ 

นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม - Master in Finance (MIF), 

Thammasat University 

- Bachelor of Engineering, 

Chulalongkorn University 

- Passed CFA Level II 

- August 2018-Present: Fund manager, 

Asset Plus Fund Management 

- 2017- July 2018: Assistant Fund 

manager, Asset Plus Fund Management 

- 2016-2017: Product Manager, 

Fintech (Thailand) Company Limited 

- 2014-2016: Financial Engineer, 

Apple Wealth Securities Public Company 

Limited 

- 2013-2014: Product Development 

Officer, Kiatnakin Phatra Securities 

บริหารกองทนุ 

 

• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

รายช่ือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

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

2. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั โทรศพัท์ 1240 กด 8 

3. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั โทรศพัท์ 02-508-1567 

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

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

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

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

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

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

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

11. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุฟินโนมีนา จํากดั โทรศพัท์ 02-026-5100 

12. บริษัท หลกัทรัพย์ฟินันซ่า จํากดั โทรศพัท์ 0-2660-5000 
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13. บริษัท หลกัทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2660-5429-30 

14. บริษัท หลกัทรัพย์โกลเบล็ก จํากดั โทรศพัท์ 02-672-5920   

15. ธนาคารออมสิน โทรศพัท์ 0-2299-8000 

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

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

18. ธนาคารกสิกรไทย โทรศพัท์ 02-888-8811 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เรนเนสซานซ์ จํากดั โทรศพัท์ 02-550-6220  

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

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

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

37. บริษัท หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด โทรศพัท์ 02-949-1000 

38. บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2217-8888 

39. บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี ้จํากดั โทรศพัท์ 0-2343-9500 

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

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

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

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จํากดั แต่งตัง้ 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จํากดั โทรศพัท์ 02-672-1111 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-470-3200 

นอกจากหน้าท่ีตามสญัญาแต่งตัง้แล้ว ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดแูล

ผลประโยชน์ ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทนุด้วย 
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• รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 

นาง สวิุมล กฤตยาเกียรณ์  

นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 

นางสาว กมลเมตต์  กฤตยาเกียรณ์ 

ท่ีอยู่ : บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 316/32 ซอยสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตตลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ 02-259-5300 โทรสาร. 02-260-1553  

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบญัชีในภายหลงั โดยผู้สอบบญัชีดงักล่าวต้องเป็นบคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบ

ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี  

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจํารอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนตามมาตรฐาน

การสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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ข้อมูลอื่นๆ 

 

• รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุน การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผู้ลงทุนสัง่ซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรกและครัง้ถดัไปไม่น้อยกว่า 1,000 บาท โดยนําจํานวนเงินท่ีได้รับชําระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีไม่เคยมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบญัชีดงักล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วย

ลงทุนและเอกสารท่ีกําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดในการเปิดบญัชี 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 

1. กรณีบคุคลธรรมดา 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาบตัรประจําตวัพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา

หนงัสือเดินทางซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง 

2. กรณีนิติบคุคล 

(1) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ 

(2) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั 

(3) ตวัอย่างลายมือช่ือผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และเงื่อนไขการลงนาม 

(4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

ทัง้นี ้เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนและใบ

คําขอเปลี่ยนแปลงข้อมลู รวมทัง้เงื่อนไขอื่นๆ ท่ีบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป 

• การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก (หลัง IPO) 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรก ทุกวันทําการ ท่ีเป็นวันทําการปกติของบริษัทจัดการ 

กองทุนต่างประเทศ และประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) โดยกําหนดให้ส่งคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า  

1 วนัทําการ ตัง้แต่เวลาเปิดทําการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึ่งคํานวณตามหวัข้อ 

“วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑ์ และวิธีดําเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง” โดยผู้สัง่ซือ้สามารถทําการซือ้หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจดัการ

และ/หรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด ทัง้นี ้สามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้

ท่ีเว็บไซต์ https://www.assetfund.co.th 

การชําระเงินค่าจองซือ้อาจชําระด้วยด้วยเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ่งเป็น

บญัชีกระแสรายวนั ซึง่เปิดไว้กบัธนาคารดงัต่อไปนี ้ 

1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บรูณะ   

2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาพระรามท่ี 3  

3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร  

4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทย ุ

5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 

6. ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอาคารสาทรซิตี ้ 

7. ธนาคารยโูอบี สาขาสาทร 2 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบญัชีดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้าม)ี 
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ทัง้นี ้ดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รับจากบัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็น

ผลประโยชน์ต่อกองทนุ 

ทัง้นี ้หากผู้สั่งซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนส่งคําสั่งซือ้ภายหลงัช่วงระยะเวลาท่ีกําหนด หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รับคําสัง่ซือ้

หน่วยลงทุนภายในช่วงระยะเวลาท่ีกําหนด ให้ถือเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายถดัไปตามราคาขายหน่วยลงทนุท่ี

คํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายถดัไป 

สําหรับการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการ การซือ้หน่วยลงทนุแบบล่วงหน้า (Saving Plan)  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการการซือ้หน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีการหกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งผู้ ถือ

หน่วยลงทุนสามรถติดต่อขอใช้บริการได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยกรอกแบบฟอร์ม 

“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุน และใบคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้า” โดยบริษัทจัดการจะทําการส่ง

ข้อมลูการหกัเงินจากบัญชีเงินฝากเพ่ือเป็นการชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนตามจํานวน และงวดการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุน

ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมให้หักบญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทุน และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้า” และ/หรือ

ทํารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสมัครใช้บริการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตไว้ ทัง้นี ้เงื่อนไข หลักเกณฑ์ 

และวิธีการต่างๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซือ้หน่วยลงทนุแบบล่วงหน้า ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพบว่าเอกสารหรือข้อมลูท่ีได้รับจากผู้สัง่ซือ้

ไม่ถกูต้องครบถ้วน หรือในกรณีท่ีไม่สามารถดําเนินการหกับญัชีเงินฝากเป็นจํานวน 2 งวดติดต่อกนั 

การจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยคํานวณจากจํานวนเงินท่ีได้รับชําระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วนั

ทําการขาย โดยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 

ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบใุนใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วย

ลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์  

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับอนุมติัจากสํานักงาน

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

เงินได้ในกรณีท่ีสัง่ซือ้พร้อมกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่

ให้ผู้สัง่ซือ้ท่ีสัง่ซือ้พร้อมกันนัน้ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้สัง่ซือ้แต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วย

ลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรร

หน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบล่วงหน้า  

การคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ในกรณีท่ีผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ สั่งซือ้รวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการจดทะเบียนกับ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้บริษัทจดัการจะจัดสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน และหากมีการสัง่ซือ้พร้อม

กนั และมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้ท่ีสัง่ซือ้พร้อมกัน

นัน้ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้แต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่

จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

ท่ีไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซือ้ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีผู้สั่งซือ้ระบุไว้ในใบคําขอเปิด

บญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  
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เงื่อนไขการขายหน่วยลงทนุ  

ในการชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจดัตัง้โดยบริษัทจดัการ

เพื่อสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมลูค่าจะหกักลบลบหนีก้ับ

บริษัทจดัการไมไ่ด้  

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว

เพ่ือให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซือ้จะไม่สามารถยกเลิกคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมลูการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุน 

ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซือ้ในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน 

หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มวิธีการให้บริการการซือ้ขายหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้

บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า  

• การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือช่องทาง

อื่นใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด ทัง้นี ้สามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ https://www.assetfund.co.th 

บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทุกวนัทําการ ท่ีเป็นวนัทําการปกติของบริษัทจดัการ กองทนุต่างประเทศ และประเทศ

ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทนุ (ถ้ามี)โดยกําหนดให้ส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 วนัทําการ ตัง้แต่เวลา

เร่ิมทําการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึ่งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ 

กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการ

ดําเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง” 

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้รับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และได้ทํารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว  

ผู้สัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีท่ีบริษัทจัดการ

อยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ"  

อน่ึง ในกรณีท่ีบัญชีของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนัน้ไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานาน

ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า  

การจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ

ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน

ให้แก่ผู้สัง่ขายคืน โดยคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท่ีบริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

ในกรณีท่ีผู้สั่งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินท่ีสั่งขายคืน โดยคูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนนัน้  

ในกรณีท่ีผู้ สั่งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนท่ีสั่งขายคืนด้วย ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ี

คํานวณได้ ณ วันทําการรับซือ้คืนนัน้ ทัง้นี ้จํานวนหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม

ตําแหน่งท่ีการขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สัง่ขายคืนมีจํานวนหน่วย

ลงทนุ ตามทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

https://www.assetfund.co.th/home/how-to-invest.aspx
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ในกรณีท่ีจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีอยู่ตามทะเบียน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ ถือ

หน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนตามการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เท่าท่ีบริษัทจัดการ

สามารถรับซือ้คืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทนุ  

บริษัทจดัการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวนัทําการถดัจากวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน

จํานวนนัน้ 

การชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

โดยมิให้นับรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทนุต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการ

กองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมยงัไม่สามารถชําระค่าขายคืนตามกําหนดเวลาดงักล่าว เน่ืองจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาใน

การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามท่ีสมาคมกําหนด

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัท่ี

เสร็จสิน้การคํานวณดงักล่าว 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะประกาศวนัหยดุดงักล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ

ซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุน

ระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

 

• การสับการเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการท่ีบริษัทจัดการกําหนดให้

สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ตามเงื่อนไข “วนัเวลาการรับคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง” 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือช่องทาง

อื่นใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) เช่น Asset Plus Online (https://tradeassetfund.com), แอปพลิเคชนั ASP FUND โดย

สามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน App Store (iOS) และ Play Store (Android) ทัง้นี ้สามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th 

หรือสอบถามข้อมลูได้ท่ีฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111  

ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(1) ในกรณีท่ีเป็นกองทนุต้นทาง  

ให้ใช้ราคารับซือ้คืนท่ีคํานวณได้เมื่อสิน้วนัทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนเงินท่ีจะสบัเปลี่ยน 

(2) ในกรณีท่ีเป็นกองทนุปลายทาง  

ให้ใช้ราคาขายท่ีคํานวณได้เมื่อสิน้วนัทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุน

จะได้รับ 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

1. ในกรณีท่ีกองทุนนีเ้ป็นกองทุนต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดใน

คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ระบเุป็นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะสบัเปล่ียน  

2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุกองทนุต้นทางระบจุํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะสบัเปล่ียนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏ

อยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะสบัเปล่ียน

หน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

https://tradeassetfund.com/
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3. ในกรณีท่ีกองทุนนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขัน้ตํ่าในการซือ้

หน่วยลงทนุตามท่ีระบใุนหวัข้อการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

4. บริษัทจดัการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุทําการตรวจสอบรายการทัง้หมดกับทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และ

หากถูกต้องก็จะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทนุต้นทางและเพ่ิมจํานวนหน่วย

ลงทนุของกองทนุปลายทางเท่ากับจํานวนหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในหวัข้อ “ราคาขายและ

ราคารับซือ้คืนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ”  

5. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัทําการ 

นบัจากวนัท่ีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

6. บริษัทจดัการอาจไม่ดําเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้วหรืออาจหยดุรับ

คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการอยู่ในระหว่างการดําเนินการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน

ตามหวัข้อการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

7. ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ยื่นคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนคําสั่งดังกล่าวได้ เว้นแต่จะได้รับ

อนมุตัิจากบริษัทจดัการก่อนเท่านัน้  

8. สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุต้นทางและสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการซือ้หน่วย

ลงทนุของกองทนุปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากท่ีได้มีการบนัทึกข้อมลูการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ

ลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเท่านัน้ 
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ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง 

 

• ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผนัผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตวัขึน้ลง  โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัย

ทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผนัผวนของค่าเงิน อตัราดอกเบีย้ เป็นต้น  

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะกระจายการลงทนุ โดยวิเคราะห์ข้อมลูของตราสาร และสภาวะการลงทุน

ในขณะนัน้  

• ปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  

กองทุนอาจจะทําการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาทกับเงินตราสกุลต่างประเทศ ซึ่งอาจทําให้ได้รับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศน้อยลง ถ้าค่าเงินสกุลต่างประเทศแข็งค่าขึน้  และในกรณีท่ีผู้จัดการกองทุนไม่ได้ทํา

ธุรกรรมป้องกนั ความเสี่ยง ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจขาดทนุหากค่าเงินสกลุต่างประเทศอ่อนค่าลง  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงด้านนี ้โดยพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพืน้ฐานท่ีลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามสภาวการณ์หรือตามท่ีผู้ จัดการกองทุนเห็นสมควร เช่น ในกรณีบริษัทจัดการ

คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความ

เสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนในสดัส่วนท่ีค่อนข้างมาก แต่หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่าขึน้ บริษัทจดัการอาจพิจารณาไม่ลงทุน

ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน หรืออาจลงทนุในสดัส่วนน้อย 

• ปัจจัยความเสี่ยงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 

เน่ืองจากกองทนุมีการลงทนุในต่างประเทศ กองทนุจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศท่ีกองทนุเข้าไป

ลงทนุ รวมถึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้  

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะดําเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี ้โดยติดตามสถานการณ์ทางการ

เมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงนําข้อมลู Scoring ท่ีได้จากแบบจําลองของทาง Bloomberg สําหรับแต่ละประเทศคู่ค้าท่ี

บริษัทจดัการมีสดัส่วนการลงทนุมาพิจารณาอย่างสมํ่าเสมอ 

• ปัจจัยความเสี่ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk) 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทน

ตามท่ีคาดหวงั    

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง : ผู้ จัดการกองทุนมีหน้าท่ีวิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทท่ีลงทุน 

รวมทัง้ธุรกิจและอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัของบริษัทนัน้ๆ อย่างต่อเน่ืองเพื่อป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว 

• ปัจจัยความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit risk) 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ได้ตามท่ีกําหนด 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีผู้ออกตราสารมีความมัน่คง มีสถานะการเงินท่ีดี 

และ/หรือ บริษัทท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือในระดบัท่ีลงทนุได้ (Investment Grade) 

• ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีซือ้หรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามท่ีกําหนดไว้ เน่ืองจากโอกาสในการซือ้หรือขาย

ตราสารมีจํากดั  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีมีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเพ่ือความคล่องตัว

ในการบริหารกองทุน 
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• ปัจจัยความเสี่ยงจากการเข้าทาํสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Leverage risk) 

เน่ืองจากสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าอาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พืน้ฐาน  ดังนัน้ หากกองทุนลงทุนในสัญญาซือ้ขาย

ล่วงหน้าย่อมทําให้สินทรัพย์สทุธิมีความผนัผวนมากกว่าการลงทนุในหลกัทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying Asset)   

กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหลกัทรัพย์ดงักล่าวเพื่อป้องกนัความเสี่ยง กองทุนจะผูกพนัตามเงื่อนไขท่ีระบุในสญัญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่ง

ราคา ณ วันใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้นี ้การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความ

เสี่ยงนัน้ อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทัง้หมด และกรณีท่ีผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีมากขึน้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้การลงทุนในสญัญาซือ้

ขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางท่ีถกูต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึน้ โดยจะลงทุนใน

สดัส่วนท่ีเหมาะสมกบัหลกัทรัพย์ท่ีต้องการป้องกันความเสี่ยง 

• ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)   

เน่ืองจากกองทนุมีการลงทนุในต่างประเทศ  จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้  

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงนี ้โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ

อย่างใกล้ชิดและนํามาพิจารณาอย่างสมํ่าเสมอ 

• ปัจจัยความเสี่ยงจากการได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศล่าช้า  

เน่ืองจากความแตกต่างทางด้านเวลาระหว่างประเทศ  บริษัทจดัการจึงกําหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วย

ลงทนุจะต้องแสดงความจํานงท่ีจะขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนัทําการ นอกจากนีว้นัหยุดทําการของประเทศท่ี

กองทนุไปลงทนุอาจไม่ตรงกบัวนัหยดุทําการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการชําระเงินค่ารับซือ้คืน

หน่วยลงทุนให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทําให้ช้ากว่าปกต 
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ตารางสรุปอัตราส่วน 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

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

3 3.1 หน่วย CIS ไทย ไม่เกิน 10% 

3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ ไม่จํากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะ

อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade   

4.2 เป็นธนาคารออมสิน  ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกนั  

ไม่เกิน 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมี

ภมูิลําเนาอยูต่่างประเทศ โดยเลือกใช้ 

credit rating แบบ national scale) 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1 เป็นตราสารหนี ้หรือตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้< 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ 

และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่ว

ต้องเป็นบคุคลดงันี ้

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทนุ ต้อง

ขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะสงู

กว่า 

(1) 10%  หรือ 

(2) นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 

6 

 

ทรัพย์สินดงันี ้

6.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ้ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้

ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา

ของ ธพ. ต่างประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)  

6.1.2  มี credit rating 1 อยู่ในระดบั investment grade 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัรา

ใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นํา้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน 

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

6.1.3  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์

ต่างประเทศ 

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้< 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน 

และไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าว

ต้องเป็นบคุคลดงันี ้6.1.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตามข้อ

6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 

6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันับแต่วนัท่ีลงทนุ 

ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6.2 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคู่สญัญามี credit rating 2 อยู่ในระดบั investment grade 

6.6.1 reverse repo 

6.6.2 OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
1 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 
2 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศที่คูส่ญัญาในฐานะผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเข้า

เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แล้วแต่

อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรือ 

(2)  นํา้หนักของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน 

benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบคุคลตามกฎหมายไทย 

(ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือ

คู่สญัญา ดงันี ้

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2 ธพ. 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี

บญัชี เว้นแต่เป็น MF ท่ีมีอายโุครงการ 

< 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ท่ีอายุ

กองทนุ คงเหลือ < 6 เดือน ทัง้นี ้
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ี MF ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม reverse repo 

หรือ securities lending หรือ derivatives) 

เฉพาะ MF ท่ีมีอายโุครงการ > 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดงันี ้

2.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการให้มีการรับโอน

สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF

สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้หรือตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ 

ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

2.3.1 มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุน

ท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต่ํากว่า investment grade หรือไม่ม ีcredit rating  

(ข้อนีไ้ม่ใช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ีลงทนุใน 

B/E หรือP/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายไุม่เกินอายุกองทนุ

หรือรอบการลงทนุของ MF หรือมีการลงทนุใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สิน

ดงักล่าวมีอายสุอดคล้องกับอายกุองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซึง่ได้แก่  

5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ออก

ทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit)   

5.2 ตราสารหนีห้รือตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและ/

หรือผู้ออกตราสารท่ีต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

6 derivatives ดงันี ้

6.1  การเข้าทําธุรกรรม derivatives  

ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)  

ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่  

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

6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทนุแบบ

ซบัซ้อน 

จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการ

ลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 

100% ของ NAV 

7 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 20% 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 
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ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารหนี ้ของผู้ออกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือ 

ตราสารหนีภ้าครัฐต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออก

ตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา

บญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ. อาจนํามลูค่าหนีส้ินทาง

การเงินดงักล่าวมารวมกับมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุด้วยก็ได้

โดยข้อมลูหนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป 

และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงิน

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ2 ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออก

และเสนอขายตราสารตามข้อนีข้อง ผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เว้นแต่ในกรณีท่ี 

ผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

1.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี 

credit rating อยู่ในระดบัตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ 

บลจ. ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 

ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออก

ตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 

ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทนุ CIS 

ต่างประเทศท่ีออกหน่วยนัน้  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทนุดงันี ้

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมลีกัษณะครบถ้วนดงันีโ้ดยได้รับความ

เห็นชอบจากสํานักงาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

3 หน่วย property ของกองทนุใด

กองทนุหน่ึง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ท่ีออก 

หน่วยนัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดย

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน  

(1) มีขนาดเล็ก  

(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  

(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 
หมายเหต ุ:  
1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ 

โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐาน

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

Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

 

ทัง้นี ้การคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยการ

ลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่เดือน กรกฎาคม ถึง มิถุนายน ย้อนหลัง 3 ปี 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)  

รายการท่ีเรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง 

1 ก.ค. ปี 62  

ถึง  

30 มิ.ย. ปี 63 

เรียกเก็บจริง 

1 ก.ค. ปี 63  

ถึง  

30 มิ.ย. ปี 64 

เรียกเก็บจริง 

1 ก.ค. ปี 64  

ถึง  

30 มิ.ย. ปี 65 

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวมทัง้หมด 

ไม่เกนิร้อยละ 5.3500 ต่อปี 

ของมูลค่าทรัพย์สินท่ีจดทะเบียน1 

   

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดท่ี

ประมาณการได้ 

 
   

1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ  
ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี 

ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด 
1.61 1.59 1.60 

2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  
ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี 

ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด 
0.03 0.03 0.03 

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี 

ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด 
1.06 1.06 1.06 

4. ค่าท่ีปรึกษาการลงทนุ ตามท่ีจ่ายจริง - - - 

5. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 2 
ไม่เกินร้อยละ 1.9795 ต่อปี 

ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด 
   

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 

และส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขาย

หน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) 

ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 

0.50 ต่อปี ของจํานวนเงินทุนโครงการ - - - 

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 

และส่งเสริมการขาย ภายหลงัการเสนอขาย

หน่วยลงทุนครัง้แรก 

ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 

0.50 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ

ของกองทนุ 

- - - 

 ค่าประกาศ NAV ในหนงัสือพิมพ์  ตามท่ีจ่ายจริง 0.02 0.03 0.07 

 ค่าสอบบญัชี  ตามท่ีจ่ายจริง 0.02 0.04 0.08 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการไม่ได้     

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.03 0.05 0.13 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจริงทัง้หมด 3 2.77 2.80 2.97 

 ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตามท่ีจ่ายจริง 0.02 0.04 0.07 
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ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่ งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)  

รายการท่ีเรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง 

1 ก.ค. ปี 62  

ถึง  

30 มิ.ย. ปี 63 

เรียกเก็บจริง 

1 ก.ค. ปี 63  

ถึง  

30 มิ.ย. ปี 64 

เรียกเก็บจริง 

1 ก.ค. ปี 64  

ถึง  

30 มิ.ย. ปี 65 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 4 ไม่เกินร้อยละ 1.6050 1.50 1.50 1.50 

• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 4 ไม่เกินร้อยละ 1.6050  ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ  

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 4 ไม่เกินร้อยละ 1.6050 1.50 1.50 1.50 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก 4 ไม่เกินร้อยละ 1.6050  ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ  

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 50.00 บาทต่อรายการ 

• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสาร 

แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแทนฉบบัเดิมท่ีสญูหาย 
ฉบบัละ 50 บาท  ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 

 

• ค่าธรรมเนียมการทํารายการซือ้ขายหน่วยลงทุน อตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด 

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้/ขายคืนหน่วยลงทุน 

หรือค่าธรรมเนียมการหกัเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทุน 
อตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด 

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการ 

หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น

กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ  ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 

 

 

หมายเหตุ 
1 การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายรวม ประมาณการจากมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันท่ีจดทะเบียนจัดตัง้กองทุน ในกรณีท่ีมูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิระหว่างปีลดลงอย่างมีนัยสําคญั อาจส่งผลให้อตัราร้อยละต่อปีของค่าใช้จ่ายรวมเกินกว่าอตัราท่ีประมาณการไว้ข้างต้นได้โดยมิได้เกิดจาก

การเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
2 เมื่อคํานวณรวมกบัค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 4 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด 
3 ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี ้
4 บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มในอตัราท่ีไม่เท่ากนั 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) แล้ว 

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวนัท่ีมีการคํานวณ

มลูค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีคํานวณ นัน้เป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม 

บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูตามท่ีได้ระบไุว้ในโครงการ บริษัทจดัการจะ

ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในรอบ

ระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะขึน้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ดงักล่าวโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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หมายเหต ุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมลูค่าหลกัทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคํานวณตามหลกัเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจดัการกองทุน (AIMC) 
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเสี่ยงตํ่าท่ีสดุ บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ 

ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก 

AA มีความเสี่ยงตํ่ามาก มีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความ

เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

A มีความเสี่ยงในระดบัตํ่า มีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูแต่อาจได้รับผลกระทบจากความ

เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

BBB มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผนัผวนท่ีเกิดขึน้จากการ

เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชําระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกท่ีได้รับอนัดบัเครดิตใน

ระดบัดงักล่าวท่ีมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัชําระหนีท่ี้สงูย่ิงขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกท่ีได้รับอนัดบัเครดิตใน

ระดบัดงักล่าวท่ีมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัชําระหนีท่ี้สงูย่ิงขึน้ 
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ผลการดาํเนินงานย้อนหลังของกองทนุ 

รอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

(NAV ณ 30 มิถุนายน 2565 = 9.3074 บาท) 

ASP-CHINA ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน 

(ตามเวลา) 

6 เดือน 

(ตามเวลา) 

1 ปี 1 

(ต่อปี) 

3 ปี 1 

(ต่อปี) 

5 ปี 1 

(ต่อปี) 

10 ปี 1 

(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้

กองทุน 2 

ผลตอบแทนของกองทุนรวม  -15.02% -3.21% -15.02% -39.97% -4.99% -2.05% - -0.89% 

ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั* -5.38% 8.67% -5.38% -26.11% 2.50% 1.08% - 3.35% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 

(standard deviation) 
35.84% 32.80% 35.84% 33.23% 29.14% 26.30% - 23.34% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 

(standard deviation)* 
39.96% 35.13% 39.96% 34.60% 26.67% 23.89% - 22.43% 

Information Ratio -0.84 -3.57 -0.84 -0.78 -0.47 -0.22 - -0.33 

หมายเหตุ : 

- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 9 กรกฎาคม 2557 

- * ดชันี MSCI China ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน ในสดัส่วน 100% 

- 1 % ต่อปี 

- 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีท่ีกองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 

- การวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี ้ได้จัดขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เร่ือง มาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการดําเนินงาน

ของกองทนุรวม 

- ผลการดําเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการดําเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี 

(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 30 มิถุนายน 2565 

-48.57% 

 

 

 

 

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน 

(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 30 มิถุนายน 2565 

N/A 

 

 

 

 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 

(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 30 มิถุนายน 2565 

N/A 

 

 

 

 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ณ สิน้รอบ 30 มิถุนายน 2565 

33.36%* 

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th 
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คําเตอืนเกี่ยวกับการลงทนุในหน่วยลงทุน 

 

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอื่นเพ่ือกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานกําหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์บริษัท 

(www.assetfund.co.th) 

• กองทนุรวมอาจ/จะมีการกระจุกตวัของการถือหน่วยลงทุนของบคุคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หากผู้ ถือ

หน่วยลงทุนดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือ

หน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมลูท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีสํานักงาน คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือท่ีเว็บไซต์ของบริษัท 

www.assetfund.co.th 

• บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และ

เป็นเร่ืองท่ีไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ประกอบธุรกิจหรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตาม

เทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิท่ีผู้ประกอบธุรกิจกําหนดไว้ภายในบริษัท ซึง่สามารถขอดแูนวทางนีไ้ด้ท่ีบริษัทจดัการ 

• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี

สมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจัดการจะสามารถ

กํากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึงความ

ถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 
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