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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

 

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) :  กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เดลี่ พนัธบตัรไทย 

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : Asset Plus Daily Government Fund 

ประเภทของกองทุน  : - กองทนุรวมตราสารหนี ้

  - กองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

อายุโครงการ : ไม่กําหนด 

วันท่ีได้รับอนุมัติจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน : วนัท่ี 13 มีนาคม 2562 

 

• ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

กองทุนมีนโยบายลงทนุในตราสารหนีภ้าครัฐไทย เช่น ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย พนัธบตัรหรือตราสารหนี ้

ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทุนเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 

ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง หรือผู้ คํา้ประกนั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  

ส่วนท่ีเหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก และตราสารหนีท่ี้ออกโดยสถาบนัการเงินหรือบริษัทเอกชน หรือตราสารการเงินอื่นใด 

ท่ีเสนอขายในประเทศ ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ

กําหนดให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนจะดํารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงนํา้หนักของตราสารทัง้หมดของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดๆ 

ไม่เกิน 92 วนั และตราสารหนีท่ี้กองทนุลงทนุจะต้องมีกําหนดวนัชําระหนีไ้ม่เกิน 397 วนันบัแต่วนัท่ีลงทนุหรือเข้าทําสญัญา 

สําหรับการลงทนุในตราสารหนี ้(ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย) หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไมร่วมกรณีท่ีผู้ออกหรือคู่สญัญา

เป็นธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็นประกันเงินฝากหรือตราสารนัน้) หรือ ธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo) หรือ 

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือ สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีอ ันดับ

ความน่าเช่ือถืออย่างใดอย่างหน่ึงแล้วแต่กรณี ดงันี ้

1. มี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกท่ีได้มาจากการจดั credit rating ระยะสัน้ 

2. มี credit rating อยู่ใน 3 อนัดบัแรกท่ีได้มาจากการจดั credit rating ระยะยาว 

3. มี credit rating ท่ีเทียบเคียงได้กบั 2 อนัดบัแรกของการจดั credit rating ระยะสัน้ตามท่ี CRA ได้เปรียบเทียบไว้ 

กองทุนจะไม่ลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํ่ากว่า

ท่ีสามารถลงทนุได้ (Non – investment grade) ตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) และตราสารหนีท่ี้เป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 

หรือตราสารหนีอ้ื่นท่ีมีลกัษณะด้อยสิทธิในทํานองเดียวกับหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึง่ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ

ตํ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) ตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) เฉพาะกรณีท่ี

ตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) แล้วแต่กรณี ในขณะท่ีกองทนุลงทนุเท่านัน้ 

 

• ดัชนีชีวั้ด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน 

1. ดชันีพนัธบตัรท่ีมีอายคุงท่ี (ZRR) อายปุระมาณ 1 เดือน สดัส่วน 50.00% 

2. ดชันีพนัธบตัรท่ีมีอายคุงท่ี (ZRR) อายปุระมาณ 3 เดือน สดัส่วน 50.00% 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัดในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ

นโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชีว้ัด 
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คําอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ ลงทุน

สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทุนได้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ 

ประกาศข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม และ/หรือการเปลี่ยนแปลง

ตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตวัดัชนีของตัวชีว้ดัไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการ

จะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้

ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสินใจลงทนุได้ 

 

• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

กองทนุนีเ้ป็นกองทุนรวมสําหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 2 ชนิด ได้แก่ 

1. ชนิดผู้ลงทุนทัว่ไป (ช่ือย่อ : ASP-DGOV-R) เหมาะสําหรับผู้ลงทุนทัว่ไป 

2. ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั (ช่ือย่อ : ASP-DGOV-I) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุสถาบนัและ/หรือนิติบคุคล  

ตวัอย่างการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ : โดยสมมติให้ 

วันท่ี 1 

1. มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 10,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลงัหกัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

และค่าธรรมเนียมซือ้ขายหลกัทรัพย์) แบ่งเป็น 

- หน่วยลงทนุชนิดผู้ลงทนุทัว่ไป 10,000,000 บาท 

2. ดอกเบีย้ค้างรับในวนัแรก 20,000 บาท 

3. มีรายการซือ้หน่วยลงทนุชนิดผู้ลงทนุทัว่ไป จํานวน 30,000 บาท 

4. มีรายการซือ้หน่วยลงทนุชนิดผู้ลงทนุสถาบนั จํานวน 25,000,000 บาท 

  

กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ผู้ลงทุนสถาบัน 
หน่วยลงทุน 
ผู้ลงทุนท่ัวไป 

มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้ 
10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 หลังหักค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียม 

ซือ้ขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 

ดอกเบีย้ค้างรับจาํนวน 20,000 บาท 20,000.00 0.00 20,000.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุน 10,020,000.00 0.00 10,020,000.00 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการชนิดผู้ลงทุนสถาบัน  
 0.40% (+VAT 7%)  

-146.87 0.00 -146.87 
ค่าธรรมเนียมการจัดการชนิดผู้ลงทุนท่ัวไป  
 =0.50% (+VAT 7%)  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
= 0.03% (+VAT 7%) 

-8.81 0.00 -8.81 

ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน -155.68 0.00 -155.68 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 10,019,844.32 0.00 10,019,844.32 

จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) 10.0198 0.0000 10.0198 
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วันท่ี 2  

1. มีรายการเพ่ิมหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดผู้ลงทนุทัว่ไป จํานวน 30,000 บาท    

2. มีรายการเพ่ิมหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั จํานวน 25,000,000 บาท    

3. มีรายการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั จํานวน 3,000,000 บาท     

4. มีรายการขายคืนหน่วยลงทนุชนิดผู้ลงทุนทัว่ไป จํานวน 10,000 บาท     

5. มีส่วนเพิ่มของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเกิดขึน้ 250,000 บาท 

  

กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ผู้ลงทุนสถาบัน 

หน่วยลงทุน 

ผู้ลงทุนท่ัวไป 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท) 

(วันท่ี T) 
10,019,844.32 0.00 10,019,844.32 

รายการท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด       

1. ซือ้หน่วยลงทุนชนิดชนิดผู้ลงทุนท่ัวไป 30,000.00   30,000.00 

2. ซือ้หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 25,000,000.00 25,000,000.00   

รวมรายการท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บาท) 25,030,000.00 25,000,000.00 30,000.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการท่ีเกี่ยวข้องกับ

หน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
35,049,844.32 25,000,000.00 10,049,844.32 

ส่วนเพ่ิมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จาํนวน 250,000 บาท 250,000.00 178,317.48 71,682.52 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุน 35,299,844.32 25,178,317.48 10,121,526.84 

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   

หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน  = 35,299,844.32 x (25,000,000.00/35,049,844.32) 

หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนท่ัวไป  = 35,299,844.32 x (10,049,844.32/35,049,844.32) 

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการชนิดผู้ลงทุนสถาบัน  

 =0.40% (+VAT 7%)  
-443.60 -295.24 -148.36 

ค่าธรรมเนียมการจัดการชนิดผู้ลงทุนท่ัวไป  

 =0.50% (+VAT 7%)  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

= 0.03% (+VAT 7%) 
-31.04 -22.14 -8.90 

ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน -474.64 -317.38 -157.26 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 35,299,369.68 25,178,000.10 10,121,369.58 

จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 

- หน่วยลงทนุเพิ่มขึน้จากซือ้หน่วยลงทนุชนิดผู้ลงทุนทัว่ไป 

จํานวน 30,000 บาท/10.0199 =  2,994.0418 หน่วย 

- หน่วยลงทนุเพิ่มขึน้จากการซือ้หน่วยลงทุน 

ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั จํานวน 25,000,000 บาท/10.0199 

= 2,495,034.8805 หน่วย 

3,498,028.9223 2,495,034.8805 1,002,994.0418 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) 10.0912 10.0912 10.0912 
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วันท่ี 3 

1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั จํานวน 3,000,000 บาท    

2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทนุทัว่ไป จํานวน 100,000 บาท    

3. มีส่วนเพิ่มของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเกิดขึน้ 90,000 บาท    

 

กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 

หน่วยลงทุน 

ผู้ลงทุนท่ัวไป 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท) 

(วันท่ี T+1) 
35,299,369.68 25,178,000.10 10,121,369.58 

รายการท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด       

1. ซือ้หน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน  

จาํนวน 3,000,000 บาท 
3,000,000.00 3,000,000.00   

2. ขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนท่ัวไป  

จาํนวน 100,000 บาท 
-100,000.00   -100,000.00 

รวมรายการท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บาท) 2,900,000.00     

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการท่ีเกี่ยวข้องกับ

หน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
38,199,369.68 28,178,000.10 10,021,369.58 

ส่วนเพ่ิมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จาํนวน 90,000 บาท 90,000.00 66,389.05 23,610.95 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการท่ีเกี่ยวข้องกับ

หน่วยลงทุนแต่ละชนิด และส่วนเพ่ิมฯ 
38,289,369.68 28,244,389.15 10,044,980.53 

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน  =  38,289,369.68 x (28,178,000.10/38,199,369.68) 

หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนท่ัวไป  =   38,289,369.68 x (10,021,369.58/38,199,369.68) 

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการชนิดผู้ลงทุนสถาบัน  

 =0.40% (+VAT 7%)  
-478.43 -331.19 -147.23 

ค่าธรรมเนียมการจัดการชนิดผู้ลงทุนท่ัวไป  

 =0.50% (+VAT 7%)  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

= 0.03% (+VAT 7%) 
-33.67 -24.84 -8.83 

ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน -512.10 -356.03 -156.07 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 38,288,857.57 28,244,033.12 10,044,824.46 

จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 

-หน่วยลงทนุเพิ่มขึน้จากซือ้หน่วยลงทนุชนิดผู้ลงทุน

สถาบนัจํานวน 3,000,000 บาท/10.0913 = 

297,285.7808 หน่วย 

- หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ลงทนุ

ทัว่ไปจํานวน 100,000 บาท/10.0912 = 9,909.6242 หน่วย 

3,785,405.08 2,792,320.66 993,084.42 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) 10.1149 10.1149 10.1148 
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• ลักษณะท่ีสําคัญของกองทุนรวม 

กองทุนมีนโยบายลงทนุในตราสารหนีภ้าครัฐไทย เช่น ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย พนัธบตัรหรือตราสารหนี ้

ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทุนเพื่อการฟืน้ฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 

ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง หรือผู้ คํา้ประกนั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

 

• ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน 

ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมขึน้จากดอกเบีย้ หรือกําไรส่วนเกินจากการลงทุนในตราสารหนี ้

และเงินฝาก 

 

• จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

3,000 ล้านบาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพ่ิมเงินทุนของโครงการโดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

• รอบระยะเวลาบัญช ี

- วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกคือ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563 

- วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีคือ ทุกวนัท่ี 28 หรือ 29 กมุภาพนัธ์ ตามแต่กรณี 

 

• ปัจจัยท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

- การเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารหนีท่ี้กองทุนลงทุน  

- ความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร  

- การขาดสภาพคล่องของตราสาร 

 

• การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด

ได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดงัต่อไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูล

ผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ 

(ข) มีเหตท่ีุทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือ

การควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน

ดงักล่าวไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคา

รับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ (1) และ (2) ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

1. เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนั

จากสํานกังาน 

2. แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผย

ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
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3. แจ้งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะ

มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

4. ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บริษัทจดัการรับซือ้คืน

หน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัท่ีส่งคําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

• การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่ งท่ีรับไว้แล้ว 

การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบติัตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพ่ือผู้

ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง 

หลกัเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ

กองทนุส่วนบคุคล 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคําสั่งซือ้และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วนัทําการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคําสัง่ซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

(ถ้ามี) และจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําสัง่ซือ้และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสัง่ซือ้ดังกล่าวขดักับหลกัเกณฑ์ของ

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทนุ หรือ ทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อช่ือเสียงของ

บริษัทจดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั 

การหยุดรับคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุน 

เป็นไปตามประกาศ 

 

• ช่องทางท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทนุของท่านจากเว็บไซต์ www.assetfund.co.th  

 

• 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  www.assetfund.co.th 

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลสั จํากดั แต่งตัง้ 
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เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังนี ้

1. ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

(1) บริษัทจดัการจะกําหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  

(2) บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยจะ

อยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบติัของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือ

หน่วยงานท่ีมีอํานาจอื่น ทัง้นี ้การกําหนด ADLs Factor จะคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้หรือ

ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สิน ความผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน 

สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินท่ีลดลงจากภาวะปกติ ต้นทุนและค่าใช่จ่ายในการักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทํา

ธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจัยอื่นๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัท

จดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย

ท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ  

(3) การกําหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจดัการจะ

คํานึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับสภาพคล่องของกองทนุ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ และ/

หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 

ขณะนัน้ๆ 

(4) ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง

สภาพคล่องอื่นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องการใช้

เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการนัน้  

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําค่าซือ้หน่วยลงทุนท่ีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวนัทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ 

ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้

เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ท่ีได้ดําเนินการหรือตดัสินใจไป

แล้วท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนของวนั

ทําการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุท่ีชําระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ  

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

หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหน่ึงท่ีเกิน ADLs Threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนดไว้ รวมถึง

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณากําหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ีจะมีข้อกําหนดเพิ่มเติมใน

การเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีทํารายการซือ้หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ออกในปริมาณมากตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการจะกําหนดได้ 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพ่ิมไม่เกินอตัราสงูสุดท่ีระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการ

จะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและ/หรือในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการ

กําหนด  
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การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

(1) การเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้

(2) บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัทําการซือ้ขายใดท่ีสดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของ

กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทัง้หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยท่ีมูลค่าซือ้ขาย

หน่วยลงทนุสทุธิของกองทุน คํานวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า (switch in) 

หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทัง้นี ้รายละเอียด

วิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

(3) บริษัทจดัการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลู “มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ

สบัเปลี่ยนออก” ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

(4) ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ ADLs นี ้ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนํากลบัเข้ากองทนุ อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อบรรเทา

ผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้ ถือหน่วยท่ียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้

กองทนุแต่อย่างใด 

 

2. เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) :  

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุไม่เกิน : 7 วนัทําการ   

ในทกุรอบเวลา : 30 วนั 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

(1) บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ขัน้ตํ่า ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการ

คํานวณท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

(2) บริษัทจัดการจะกําหนด Gate Period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณท่ีบริษัทจัดการ

กําหนด 

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพ่ือบ่งชีส้ถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้

เฉพาะวนัทําการซือ้ขายใดท่ี สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทนุ เทียบกบั มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่า

เกินกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยท่ี มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจาก มูลค่าการซือ้หน่วย

ลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และ

หกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

(4) บริษัทจดัการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของ

คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate  

(5) บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่า

กว่า Redemption Gate ขัน้ตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานท่ีระบไุว้ในโครงการ 

(6) คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไปรวมกับ

คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดบัก่อน-หลงัของคําสั่งขายคืนหน่วย

ลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกส่วนท่ีเหลือได้ โดยจะต้อง

แจ้งความประสงค์ยกเลิกคําสัง่ส่วนท่ีเหลือทัง้หมดเท่านัน้ ภายในวนัและเวลาของการส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน 

(7) บริษัทจัดการจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ วนัทําการรับ

ซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยน

หน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

(8) บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกัช้า  
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(9) ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Redemption Gate ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า 

Redemption Gate ขัน้ตํ่าท่ีระบใุนโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มหรือลด Gate Period ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้ไม่

เกินกว่าท่ีระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

(2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้  

(3) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate 

ก่อนระยะเวลาท่ีกําหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วย

ลงทนุในส่วนท่ีเหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดท่ีค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุน

ท่ีถกูยกเลิกคําสัง่โดยไม่ชกัช้า  

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้

เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัทําการนัน้ 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

(1) Redemption Gate ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้  

(2) บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย

บริษัทจดัการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ มีความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน สภาพ

คล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทนุรวมจะไม่

สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทนุรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกําหนดไว้ หรือ

สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ หรือปัจจัยอื่นๆ ท่ีนอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัท

จดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ี

สามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ 

 

3. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่ งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคําสั่ งซือ้หรือคาํสั่ งขายคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) 

บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สงูสดุไม่เกิน : 1 วนัทําการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและ

สมเหตุสมผลว่า จําเป็นต้องระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั่งซือ้หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตอุื่นใดดงัต่อไปนี ้ซึง่ไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผู้ ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจาก

ปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้

(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

(1) การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็น

กฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทําท่ีเป็นการปฏิบตัิตามคําสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 
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2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอนัเน่ืองมาจาก การ

ท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขาย

หลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงินทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึ่งให้

กระทําได้ไม่เกิน 3 วนัทําการ 

สําหรับการดําเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี ้หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง

หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการจะปฏิบติัตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน.9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย 

และกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

 

สิทธิและข้อจาํกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

• เงื่อนไขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจํากัดสิทธิ ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราท่ีประกาศ

กําหนด 

กรณีท่ีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจัดการกองทนุรวมจะไม่นับ

คะแนนเสียงของบุคคลนัน้ในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมี

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เต็มตามจํานวนท่ีถืออยู่ ทัง้นี ้สามารถตรวจสอบข้อมลูสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th  

 

• วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ 

(ก) ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมาย่ืนคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือสํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีผู้ รับโอนไม่ได้เป็นผู้ ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีกองทุนและย่ืนต่อ

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน 

(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครัง้ ณ วนัท่ีย่ืนคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

(ค) หลงัจากท่ีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่ง

มอบใบเสร็จรับเงิน และใบกํากบัภาษีพร้อมหลกัฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลกัฐาน 

(ง) การโอนหน่วยลงทุน ดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยนัการโอนหน่วย

ลงทุนให้แก่ผู้ โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัทําการ นับแต่วนัท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอ

โอนหน่วยลงทนุ 

(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดําเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก 

ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใต้เงื่อนไขท่ีระบใุนข้อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” 

ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ 

1. บริษัทจัดการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน

ของกองทนุกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ ท่ีมีหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐหรือผู้ ท่ีมี

ถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้าง

หุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้และดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร 
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และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น เว้นแต่

เป็นการโอนทางมรดก 

2. เพื่อประโยชน์สงูสดุของการบริหารจัดการกองทนุการับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการแต่

เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับปฎิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทุนให้แก่บคุคลใดก็ได้ 

3. ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ และไม่มีสิทธินํา

หน่วยลงทนุไปจํานําเป็นหลกัประกัน 

 

• กองทุนรวมนีม้ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทนุทุกครัง้ท่ีมีการขายหรือรับซือ้คืน

หน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใน 15 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

 

• ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการท่ีบริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ท่ี

สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th  

 

• ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน  

- ติดต่อบริษัทจดัการท่ีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 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 

 

• นโยบายการระงับข้อพิพาท โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการมีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามโครงการ

จัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี

เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยของกองทนุสามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตาม

กระบวนการอนญุาโตตลุาการของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 

 

• การระบุภูมิลําเนาในประเทศไทยเพ่ือการวางทรัพย์สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย 

การระบภุูมิลําเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณีท่ีผู้ ถือ

หน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงท่ีอยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวม

เป็นภมูิลําเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 

 

• บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการ อันเน่ืองมาจากการใช้บริการของบุคคล

ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุน

ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ  

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จาก

บคุคลดงักล่าว (churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วยความเป็น

ธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 
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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  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 กมุภาพนัธ์ 2566 มีจํานวนกองทุนรวมทัง้หมด 56 กองทุน 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเท่ากับ 50,014,716,883.02 บาท 

 

• รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  

1. นายณัฐพล  จนัทร์สิวานนท์ 

2. นายไมตรี โสตางกรู 

3. นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 

4. นางสาวทิพย์วดี อภิชยัสิริ 

5. นายกฤช โคมิน 

6. นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 
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• รายชื่อผู้ จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทาํงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทัง้

หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน 
หน้าที่ 

ความรับผิดชอบ 

นายไมตรี โสตางกรู * - MBA., University of IIIinois at 

Urbana-Champaign, USA 

- MD, (2nd class honors), 

Chulalongkorn University, 

Thailand 

- CFA Charterholder 

- 2019 – Present: Fixed Income Fund 

Manager, Asset Plus Fund Management 

- 2017 – 2019: Fixed Income Fund Manager 

(Credit Analysis), Asset Plus Fund 

Management 

- 2014 – 2017: Equity Fund Manager, Asset 

Plus Fund Management 

- 2006 - 2014: Senior Vice President – Private 

Fund, Asia Plus Securities Plc  

- 2004 - 2006: Assistant MD., Hong Ta 

Futures Ltd. 

- 1998 - 2004: Senior Treasury Sales, BNP Paribas 

- 1997 - 1998: Assistant Vice President – 

Treasury, Cathay Capital 

บริหารกองทนุ 

*ปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทุน และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 

• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนและผู้ ดูแลผลประโยชน์ 

รายช่ือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

บริษัท หลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิก การแต่งตัง้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนภายหลงั 

โดยขึน้อยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จํากดั โทรศพัท์ 02-672-1000 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-470-3200 

นอกจากหน้าท่ีตามสญัญาแต่งตัง้แล้ว ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดแูลผลประโยชน์ ยงั

มีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทุนด้วย 

 

• รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 

นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 

นาย เทอดทอง เทพมงักร 

นางสาว ชมภนูุช แซ่แต้ 

นาย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ 

นางสาว ชติุมา วงษ์ศราพนัธ์ชัย 

นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกุล 
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ท่ีอยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 46/8 ชัน้ 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

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

บริษัทจัดการอาจเพ่ิมเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบตาม

ประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี  

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจํารอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 

ข้อมูลอื่นๆ 

 

• รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุน การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผู้ลงทนุหน่วยลงทนุชนิดผู้ลงทนุทัว่ไป (ASP-DGOV-R) : มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และครัง้ถดัไป “ไม่กําหนด” 

ผู้ลงทนุหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบนั (ASP-DGOV-I) : มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 1,000,000 บาท และครัง้ถดัไป “ไม่กําหนด” 

ทัง้นี ้สามารถขอรับเอกสารการจองซือ้ ข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการได้ท่ี

บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ในระหว่างวนัและเวลาทําการ และ/หรือท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th 

ในกรณีท่ีไม่เคยมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบญัชีดงักล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน

และเอกสารท่ีกําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนดในการเปิดบญัชีผู้ ถือ

หน่วยลงทนุซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง ดงันี ้

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

1. ชนิดผู้ลงทนุทัว่ไป  

สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราช การ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ

เดินทางซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  

2. ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั  

(1) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  

(2) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั  

(3) ตวัอย่างลายมือช่ือผู้มีอํานาจลงนามแทนสถาบนัและ/หรือนิติบคุคล และเงื่อนไขการลงนาม  

(4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติสถาบนัและ/หรือบคุคล  

ทัง้นี ้เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปิดบญัชี รวมทัง้เงื่อนไขอื่นๆ ท่ีบริษัทจดัการ

หรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป 

• การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก (หลัง IPO) 

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรก ทุกวนัทําการ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่ามลูค่า

ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรกและครัง้ถัดไป ตัง้แต่เวลาเปิดทําการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทํา

การซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็นเกณฑ์ในการคํานวณและเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยกรอกรายละเอียดในใบคํา

สัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ครบถ้วน  

ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งซือ้หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือ

ช่องทางอื่นใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้สามารถดูข้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมลูได้

ท่ีฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 
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ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใด ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 15.30 น. ของ

วนัส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยผู้สัง่ซือ้ต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลสั จํากัด” ซึ่งเป็น

บญัชีกระแสรายวนัท่ีเปิดไว้กบัธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บรูณะ   

2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาพระรามท่ี 3  

3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร  

4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทย ุ

5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 

6. ธนาคารทหารไทย สาขาอาคารสาทรซิตี ้

7. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) สาขาสาทร 2 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบญัชีดงักล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

ทัง้นี ้ดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รับจากบญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน 

ทัง้นี ้หากผู้สั่งซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซือ้ภายหลงัช่วงระยะเวลาท่ีกําหนด หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รับค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

ภายในช่วงระยะเวลาท่ีกําหนด ให้ถือเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายถดัไปตามราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนั

ทําการซือ้ขายถดัไป 

ในการชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ี จัดตัง้โดยบริษัทจัดการเพื่อ

สัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมลูค่าจะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจัดการ

ไม่ได้  

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทนุแล้วเพื่อให้

บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซือ้จะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็น

กรณีพิเศษ  

สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุน ใน

ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้ตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ี

บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซือ้ในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ

ช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง วันเวลาและวิธีการซือ้ขายหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ภายใต้เงื่อนไข 

หลกัเณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั หากเป็นกรณีท่ี

เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนและ/หรือแก่กองทุนรวมและ/หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะแจ้ง

ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการ การซือ้หน่วยลงทนุแบบลว่งหน้า (Saving Plan)  

ผู้สนใจสามารถส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้หน่วยลงทนุแบบสมํ่าเสมอได้ท่ีบริษัทจัดการ โดยกรอกแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอม

ให้หกับญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุน และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้า” โดยบริษัทจัดการจะทําการส่งข้อมลูการหกัเงินจากบญัชีเงิน

ฝากเพ่ือเป็นการชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนตามจํานวน และงวดการสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม “หนังสือ

ยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุน และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้า” และ/หรือทํารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามท่ีผู้

ถือหน่วยลงทนุสมคัรใช้บริการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตไว้ ทัง้นี ้เงื่อนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซือ้หน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพบว่าเอกสารหรือข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สัง่ซือ้ไม่

ถกูต้องครบถ้วน หรือในกรณีท่ีไม่สามารถดําเนินการหกับญัชีเงินฝากเป็นจํานวน 2 งวดติดต่อกนั 
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การจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยคํานวณจากจํานวนเงินท่ีได้รับชําระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วันทําการขาย 

โดยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ตําแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยม

ตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบุในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้

ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์  

ในกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามคําสัง่ซือ้ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ใน

กรณีท่ีสัง่ซือ้พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้ท่ีสัง่ซือ้

พร้อมกนันัน้ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้สัง่ซือ้แต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่

จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือ

ต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่

บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบล่วงหน้า  

การคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ในกรณีท่ีผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้สั่งซือ้รวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการจดทะเบียนกับสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซือ้พร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่

เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สั่งซือ้ท่ีสั่งซือ้พร้อมกันนัน้ตามสัดส่วนจํานวนหน่วย

ลงทุนท่ีผู้สัง่ซือ้แต่ละรายสั่งซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือ

ทัง้หมดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) 

ให้ผู้สัง่ซือ้ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้ระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทํา

การซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

 

• วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใด

ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้สามารถดูข้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมลูได้ท่ีฝ่าย Asset Plus 

Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทุกวนัทําการ โดยกรอกใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ระบรุายละเอียดให้ครบถ้วน

และย่ืนได้ ตัง้แต่เวลาเปิดทําการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ 

เป็นเกณฑ์ในการคํานวณและเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

สําหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนภายหลงัวนัเวลาท่ีกําหนด ของวนัทําการซือ้ขายใด ถือว่าเป็นการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการรับ

ซือ้คืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็นเกณฑ์ในการคํานวณและ

เป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้

ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นพิเศษ 

ผู้สัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีท่ีบริษัทจัดการอยู่ใน

ระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน" 
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อน่ึง ในกรณีท่ีบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีมลูค่าคงเหลือในบญัชี และบญัชีนัน้ไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 

ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 

การจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน

หน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ" บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืน โดย

คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท่ีบริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

ในกรณีท่ีผู้ สั่งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินท่ีสั่งขายคืน โดยคูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซือ้คืน

หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนนัน้  

ในกรณีท่ีผู้สัง่ขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจดัการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนด้วย ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ 

วนัทําการรับซือ้คืนนัน้ ทัง้นี ้จํานวนหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้จะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สัง่ขายคืนมีจํานวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้

ถือหน่วยลงทนุเพียงพอกบัจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืน  

ในกรณีท่ีจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ ถือ

หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนตามการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เท่าท่ีบริษัทจัดการ

สามารถรับซือ้คืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทนุ  

บริษัทจดัการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวนัทําการถดัจากวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจํานวนนัน้ 

การชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชําระค่าขายคืนตามกําหนดเวลาดังกล่าว เน่ืองจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณ

มลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามท่ีสมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ

จากสํานกังาน ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีเสร็จสิน้การคํานวณดงักลา่ว 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือ

หน่วยลงทนุ หรือใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

 

• วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย กับกองทุนเปิดอื่นท่ีบริษัทจัดการ

กําหนดให้สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทกุวนัทําการ ตัง้แต่เวลาเปิดทําการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามเงื่อนไขการรับคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใด

ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้สามารถดูข้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมลูได้ท่ีฝ่าย Asset 

Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหน่ึง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของอีกกองทุน

หน่ึง (กองทนุปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทนุต้นทางซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการรับซือ้

คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพ่ือไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที่กองทุนต้นทางใดมีการคิดค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน

หน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนจากกองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ 

“เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”  

บริษัทจัดการยงัไม่เปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทนุเดียวกนัได้ หากบริษัท

จดัการเปิดให้บริการดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ   
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ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(1) ในกรณีท่ีเป็นกองทนุต้นทาง  

 ให้ใช้ราคารับซือ้คืนท่ีคํานวณได้เมื่อสิน้วนัทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนเงินท่ีจะสบัเปลี่ยน  

(2) ในกรณีท่ีเป็นกองทนุปลายทาง  

1. สําหรับกองทุนตราสารหนี ้ท่ีมีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ (T+1) ให้ใช้ราคาขายท่ีคํานวณได้เมื่อสิน้วันทําการ

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ  

2. สําหรับกองทุนอื่นๆ ให้ใช้ราคาขายท่ีคํานวณได้เมื่อสิน้วนัทําการท่ีบริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง

เป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ 

วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

(1) ในกรณีท่ีกองทุนนีเ้ป็นกองทุนต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคําสั่งสับเปลี่ยน

หน่วยลงทนุ ระบเุป็นจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจะสบัเปลี่ยน  

(2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางระบุจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจะสบัเปลี่ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ี

บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ใน

รายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

(3) บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการตรวจสอบรายการทัง้หมดกับทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะ

ดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางเท่ากับ

จํานวนหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในหวัข้อราคาขายและราคารับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนัทําการนับตัง้แต่

วนัท่ีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

(5) บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคําสัง่สบัเปลี่ยน

หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามหวัข้อการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน

หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(6) ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ย่ืนคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนคําสัง่ดงักล่าวได้เว้นแต่จะได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการ

ก่อนเท่านัน้  

(7) สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการซือ้หน่วยลงทุนของ

กองทุนปลายทาง จะเกิดขึน้หลังจากท่ีได้มีการบนัทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียนแล้ว

เท่านัน้  

(8) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทางและกองทุนเปิดปลายทาง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการส่งคําสัง่ซือ้ขายหน่วย

ลงทนุของกองทนุเปิดต้นทางและกองทนุเปิดปลายทางด้วย 

เงื่อนไขอื่น :  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อ“การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั 

หากเป็นกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือ แก่กองทนุรวม บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 

1 วนั ก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
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• กรณีใดท่ีบริษัทจัดการ สงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน  

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซือ้ตามคําสัง่จองซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วว่าการจองซือ้ใน

กรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของ

บริษัทจัดการ หรือมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจเป็นความผิดมลูฐานหรือ ความผิดฐานฟอกเงินตาม

กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

- บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน

ของกองทนุกบัหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา

หรือผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือบคุคลซึง่โดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักล่าวและบริษัท 

หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจัดสรร 

และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทนุท่ีเป็นบคุคลอเมริกัน (US person) ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น เว้นแต่

เป็นการโอนทางมรดก 

 

การซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

บริษัทจดัการยงัไม่เปิดให้บริการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตได้ ทัง้นี ้หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการบริษัทจดัการจะแจ้งให้

ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

การลงทุนในรูปแบบการซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ การท่ีผู้ลงทุนขอทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัท

ประกันชีวิตจะนําเงินค่าเบีย้ประกนัส่วนหน่ึงหรือทัง้หมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามท่ีผู้ลงทุนเลือกจากรายช่ือกองทนุรวมท่ีบริษัทประกัน

ชีวิตกําหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบีย้ประกันชีวิตท่ีจะนําไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึน้อยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี

กําหนดไว้ในกรมธรรม์ ทัง้นี ้เงินค่าเบีย้ประกันชีวิตท่ีนําไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผล

ประกอบการของกองทนุรวมท่ีผู้ลงทนุเลือกไว้ 

ผู้ลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือท่ีเรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทนุได้ โดยติดต่อ

กบับริษัทประกันชีวิตหรือตวัแทนหรือนายหน้าท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด ทัง้นี ้การซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมี

ข้อกําหนด และวิธีปฏิบติัท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควร

ศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย

ลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทัว่ไปทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัทจัดการ ข้อกําหนดเก่ียวกับการซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดงันี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยถือว่าได้รับความ

เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

รายละเอียดเก่ียวกบัการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

(1) การซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต :  

ผู้ลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตวัแทนหรือนาย

หน้าท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกัน

กับธนาคารท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนดหรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจกําหนดมลูค่าขัน้ต่ําในการ

สั่งซือ้หน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน วิธีการในการสัง่ซือ้ วิธีการชําระเงินเพิ่มเติมตามท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายท่ีผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ซือ้จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา

การเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีกําหนดไว้ในโครงการโดยคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงิน

ครบถ้วนจากบริษัทประกนัชีวิตแล้ว  
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บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้

ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หากคําสัง่ดงักล่าวอาจเข้าข่ายลกัษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือ

เข้าข่ายบุคคลท่ีบริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวมี

ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการหรือ

บริษัทประกนัชีวิต  

(2) มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํ่า และจํานวน

หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ตํ่า :  

เน่ืองจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ

เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสบัเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหกัค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบักรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภยั เป็น

ต้น ดงันัน้ การสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเร่ืองมลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ตํ่า

ของการสัง่ขายคืน จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคืน มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํ่า และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือ

ในบญัชีขัน้ต่ํา ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถ

ศกึษาข้อกําหนดดงักล่าวได้ ตามเงื่อนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต  

(3) การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต โดยผ่าน

บริษัทประกนัชีวิตได้ตามจํานวนขัน้ตํ่าและเงื่อนไขท่ีระบุใรกรมธรรม์ประกนัชีวิต ซึง่อาจแตกต่างจากจํานวนขัน้ตํ่าท่ีกําหนดไว้สําหรับการ

สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเพียงอย่างเดียว  

บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิเป็นประจําทุกเดือนเพื่อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอตัราท่ีกําหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งมลูค่าในการขายคืน

อาจต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําท่ีกําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้

กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสดุได้ทางโทรศพัท์หรือช่องทางอื่น

ท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย  

บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

เพิ่มเติมท่ีกําหนดไว้ในกรมกรรม์ประกนัชีวิตและ/หรือเอกสารประกอบการขาย ภายใต้กรอบระยะเวลาการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีบริษัท

จัดการกําหนดในหนังสือชีช้วน และคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลักฐานจากบริษัทประกันชีวิต

ครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกัน

ชีวิต ตามจํานวนขัน้ตํ่าและเงื่อนไขท่ีระบใุนกรมธรรม์ประกนัชีวิต  

การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน  

ในกรณีการขายคืนกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบับริษัทประกนัชีวิตภายใน 

5 วันทําการนับแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชําระค่าขายคืนตามกําหนดเวลาดังกล่าว 

เน่ืองจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คืนหน่วย

ลงทุน ตามท่ีสมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วัน

ทําการนบัแต่วนัท่ีเสร็จสิน้การคํานวณดงักล่าว 

ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าท่ีต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ี

ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนที่ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ใน

กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชําระค่าขายคืนตามกําหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการ

คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามท่ีสมาคมกําหนดโดยได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่เสร็จสิน้การ

คํานวณดงักล่าว โดยวิธีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 
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(4) การออกและส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ  

กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือการขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ บริษัทประกันชีวิตจะ

เป็นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซือ้หน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตัง้แต่วนัท่ีสั่งซือ้

หน่วยลงทนุหรือการขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือ

หน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนโดยตรง  

(5) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขัน้ต่ํา และเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกนัชีวิต โดยส่งคําสั่งตามแบบฟอร์มท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์

ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้เท่านัน้โดยต้องเป็นการ

ทํารายการผ่านบริษัทประกนัชีวิต  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การท่ีบริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพ่ือ

ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีระบไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

และเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางซึ่งได้หัก

ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุกองทุนเปิดต้นทาง  

ทัง้นี ้การดําเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี ้ 

1. การสบัเปลี่ยนกองทนุ คือ การสบัเปลี่ยนจากกองทนุเปิดต้นทางกองหน่ึงหรือหลายกองทนุไปกองทนุเปิดปลายทางกองหน่ึงหรือหลาย

กองทนุตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นครัง้คราว  

2. การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมติั คือ การสบัเปลี่ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสัง่ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบใุห้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุน

เปิดต้นทางกองหน่ึงเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหน่ึงหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนแสดงความ

ประสงค์  

3. การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคําสั่งในแบบฟอร์มท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด ให้มี

สดัส่วนการลงทนุเป็นไปตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์  

ทัง้นี ้รูปแบบและเงื่อนไขในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ ถือ

หน่วยลงทนุทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว  

บริษัทประกันชีวิตอาจระงบัการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น

ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ีจํานวนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ํากว่าจํานวนขัน้ต่ําท่ีบริษัท

ประกนัชีวิตกําหนดในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ียกเลิกตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต  

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจดัส่งหนังสือยืนยนัการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ผู้ ถือหน่วยภายใน 30 วันทําการนับแต่

วนัท่ีได้ดําเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสบัเปลี่ยนอตัโนมติัและการปรับสดัส่วนการลงทุนอตัโนมติั บริษัทประกันชีวิต

จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั่งครัง้แรกหรือสรุปเป็นรายงานประจําปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถาม

สถานการณ์ลงทนุได้ตามช่องทางท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด  

(6) สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

1. ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  

2. ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็นหลกัประกนั  

3. สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทุนกองทุนนี ้เน่ืองจากบริษัท

ประกันชีวิตจะทําหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการรวบรวม และนําส่งคําสัง่ซือ้และขายหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจัดการในนามของบริษัทประกัน

ชีวิตโดยไม่เปิดเผยช่ือท่ีแท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัท

จดัการโดยตรง เป็นต้น  
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(7) การจดัส่งเอกสารให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ:  

1. เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจําปี หรือเอกสารอื่นใด บริษัทประกันชีวิตจะเป็น

ผู้ดําเนินการจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หลงัจากท่ีได้รับข้อมลูหรือเอกสารดงักล่าวจากบริษัทจดัการ  

2. รายงานแสดงสถานะการเงินของผู้ ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงสถานะทาง

การเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินผ่านช่องทางท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด 

หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกนัชีวิตได้ไม่เกินเดือนละหน่ึงครัง้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
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ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 

• ความเสี่ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 

คือความเสีย่งท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท อาจเป็นเหตใุห้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนมีหน้าท่ีวิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทท่ีลงทุน รวมทัง้

ธุรกิจและอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัของบริษัทนัน้ๆ อย่างต่อเน่ืองเพื่อป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว 

• ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ได้ตามท่ีกําหนด  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีผู้ออกมีความมั่นคง มีสถานะการเงินท่ีดี และ/หรือ 

บริษัทท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือในระดบัท่ีลงทุนได้ 

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผนัผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตวัขึน้ลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจยัทาง

เศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น  การเมือง เศรษฐกิจ ความผนัผวนของค่าเงิน  อตัราดอกเบีย้ เป็นต้น 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะกระจายการลงทนุ โดยวิเคราะห์ข้อมลูของตราสาร และสภาวะการลงทุนในขณะนัน้ 

• ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีซือ้หรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามท่ีกําหนดไว้ เน่ืองจากโอกาสในการซือ้หรือขายตราสารมีจํากัด    

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุในตราสารท่ีมีสภาพคล่องสงู ถึงปานกลาง เพื่อความคล่องตวั

ในการบริหารกองทนุ 

• ความเสี่ยงจากการเข้าทาํสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Leverage risk) 

เน่ืองจากสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  อาจมีความผนัผวนมากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน  ดงันัน้ หากกองทนุลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าย่อมทําให้

สินทรัพย์สทุธิมีความผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying Asset)   

กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหลกัทรัพย์ดงักล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง  กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขท่ีระบุในสญัญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคา ณ 

วนัใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้  ทัง้นี ้การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงนัน้ อาจไม่สามารถ

ป้องกนัความเสี่ยงได้ทัง้หมด และกรณีท่ีผู้จดัการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทนุอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึน้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง :  ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า

เป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึน้ โดยจะลงทุนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับ

หลกัทรัพย์ท่ีต้องการป้องกันความเสี่ยง 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)  

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2 หน่วย CIS ท่ีเป็น MMF ไม่จํากดัอตัราส่วน 

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 15 % 

4 ตราสารหรือสญัญาดงันี ้

4.1 ตราสารหนีท่ี้มีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

4.1.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET  

4.1.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

4.1.3 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวเป็นบคุคลดงันี ้

4.1.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

4.1.3.2 ธนาคารออมสิน 

4.1.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4.1.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

4.1.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

4.1.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

4.1.3.7 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 

4.1.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

4.1.3.9 บล. 

4.1.3.10 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

4.1.3.11 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทานองเดียวกบับคุคลตาม 

5.1.3.1 – 5.1.3.10 

4.2 reverse repo 

4.3 OTC derivatives 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะ

สงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นํา้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน 

benchmark + 5% 

5 ตราสารอื่นใดนอกจากข้อ 1 - ข้อ 4 รวมกนัไม่เกิน 5% 

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  การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือ 

การเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แล้วแต่อตัรา

ใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรือ 

(2)  นํา้หนักของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน 

benchmark + 10%  
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบคุคลตามกฎหมาย

ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว)  

เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี ้

1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ี MF ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม reverse 

repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี 

เว้นแต่เป็น MF ท่ีมีอายโุครงการ < 1 ปี ให้

เฉลี่ยตามรอบอายกุองทุน 

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ท่ีอายกุองทนุ 

คงเหลือ < 6 เดือน  ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ีมี

อายโุครงการ > 1 ปี 

2 ทรัพย์สินดงันี ้

2.1  B/E หรือ P/N ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MFได้ดําเนินการให้มีการรับโอน

สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF 

สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้

(ข้อนีไ้ม่ใช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ีลงทนุใน 

B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายไุม่เกินอายุกองทนุหรือ

รอบการลงทนุของ MF หรือมีการลงทนุใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดงักล่าว

มีอายสุอดคล้องกบัอายุกองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 5 ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ี

คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 

6 ทรัพย์สินท่ีมีสภาพคล่องสงูดงัต่อไปนี ้

6.1 เงินสดสกลุเงินบาท 

6.2 เงินฝากสกลุเงินบาทใน ธพ. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ แต่ไม่

รวมถึงเงินฝากในบญัชีเงินฝากประจํา หรือเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MMF 

6.3 ตัว๋เงินคลงัท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนีส้าธารณะ 

6.4 พนัธบตัรรัฐบาลและพนัธบตัร ธปท. ประเภทอายไุม่เกิน 1 ปี หรือมีอายุ

คงเหลือไม่เกิน 1 ปี 

ขณะใดๆ รวมกนัไม่น้อยกว่า 10% 

7 derivatives ดงันี ้

7.1  การเข้าทําธุรกรรม derivatives    

ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่  

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกบั product limit 
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ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารหนี ้ของผู้ออกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทย) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ ออกตราสาร 

รายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้

ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่

ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ. อาจนํามลูค่าหนีส้ินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมลูค่า

หนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็น

ข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงิน

ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 

ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เว้น

แต่ในกรณี ท่ีผู้ ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี credit 

rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อ

กองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออก

และเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ 

filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดงันี ้ 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงนิ 

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 ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF ท่ีออกหน่วยนัน้ 

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทุนดงันี ้

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันีโ้ดยได้รับความเห็นชอบ

จากสํานกังาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 
หมายเหต ุ:  
1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่ เป็นที่ ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) ห รือ United States Generally Accepted Accounting 

Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นี ้การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของ

กองทนุ และ/หรือ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  



 

 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เดลี่ พนัธบตัรไทย 27 

 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่เดือน มีนาคม ถึง กุมภาพันธ์ ย้อนหลัง 3 ปี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) 

1. ชนิดผู้ลงทุนท่ัวไป (ASP-DGOV-R) 

รายการท่ีเรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง 

1 มี.ค. ปี 63  

ถึง 

28 ก.พ. ปี 64 

เรียกเก็บจริง 

1 มี.ค. ปี 64  

ถึง 

28 ก.พ. ปี 65 

เรียกเก็บจริง 

1 มี.ค. ปี 65 

ถึง 

28 ก.พ. ปี 66 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวมทัง้หมด 

ไม่เกินร้อยละ 1.48 ต่อปี    

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดท่ีประมาณการได้    

1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี 0.03 0.03 0.03 

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปี 0.18 0.19 0.18 

4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1 ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี    

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 

และส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขาย

หน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) 

ตามท่ีจ่ายจริง  

แต่ไม่เกินร้อยละ 0 .50  ต่อปี 
- - - 

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 

และส่งเสริมการขาย ภายหลงัการเสนอขาย

หน่วยลงทุนครัง้แรก 

ตามท่ีจ่ายจริง  

แต่ไม่เกินร้อยละ 0 .50  ต่อปี 
- - - 

 ค่าประกาศ NAV ในหนงัสือพิมพ์ ตามท่ีจ่ายจริง - - - 

 ค่าสอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง - - - 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการไม่ได้    

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตามท่ีจ่ายจริง - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจริงทัง้หมด 2 0.21 0.22 0.21 

 ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตามท่ีจ่ายจริง - - - 
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2. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ASP-DGOV-I) เปิดให้บริการ วันท่ี  4 พฤศจิกายน 2563 

รายการท่ีเรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง 

5 พ.ย. ปี 63  

ถึง 

28 ก.พ. ปี 64 

เรียกเก็บจริง 

1 มี.ค. ปี 64 

ถึง 

28 ก.พ. ปี 65 

เรียกเก็บจริง 

1 มี.ค. ปี 65 

ถึง 

28 ก.พ. ปี 66 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวมทัง้หมด 

ไม่เกินร้อยละ 1.38 ต่อปี    

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดท่ีประมาณการได้    

1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปี ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี 0.01 0.03 0.03 

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปี 0.06 0.19 0.18 

4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1 ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี    

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 

และส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขาย

หน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) 

ตามท่ีจ่ายจริง 

แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50  ต่อปี 
- - - 

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 

และส่งเสริมการขาย ภายหลงัการเสนอ

ขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

ตามท่ีจ่ายจริง  

แต่ไม่เกินร้อยละ 0 .50  ต่อปี 
- - - 

 ค่าประกาศ NAV ในหนงัสือพิมพ์ ตามท่ีจ่ายจริง - - - 

 ค่าสอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง - - - 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการไม่ได้    

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตามท่ีจ่ายจริง - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจริงทัง้หมด 2 0.07 0.22 0.21 

 ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตามท่ีจ่ายจริง - - - 
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ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่ งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

1. ชนิดผู้ลงทุนท่ัวไป (ASP-DGOV-R) 

รายการท่ีเรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง 

1 มี.ค. ปี 63  

ถึง 

28 ก.พ. ปี 64 

เรียกเก็บจริง 

1 มี.ค. ปี 64  

ถึง 

28 ก.พ. ปี 65 

เรียกเก็บจริง 

1 มี.ค. ปี 65  

ถึง 

28 ก.พ. ปี 66 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามนายทะเบียนเรียกเก็บ รายการละ 50 บาท 

• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุหรือเอกสารแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทนุแทนฉบบัเดิมท่ีสญูหาย 

ฉบบัละ 50 บาท ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการทํารายการซือ้ขายหน่วยลงทุน อตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด 

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือ

ค่าธรรมเนียมการหกัเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทุน 

อตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด 

 

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจดัการ หรือ

นายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษ

นอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

 

2. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ASP-DGOV-I) เปิดให้บริการ วันท่ี  4 พฤศจิกายน 2563 

รายการท่ีเรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง 

5 พ.ย. ปี 63  

ถึง 

28 ก.พ. ปี 64 

เรียกเก็บจริง 

1 มี.ค. ปี 64  

ถึง 

28 ก.พ. ปี 65 

เรียกเก็บจริง 

1 มี.ค. ปี 65  

ถึง 

28 ก.พ. ปี 66 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามนายทะเบียนเรียกเก็บ รายการละ 50 บาท 

• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุหรือเอกสารแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทนุแทนฉบบัเดิมท่ีสญูหาย 

ฉบบัละ 50 บาท ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการทํารายการซือ้ขายหน่วยลงทุน อตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด 

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือ

ค่าธรรมเนียมการหกัเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทุน 

อตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด 

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจดัการ หรือ

นายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษ

นอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 
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หมายเหตุ 
1 เมื่อคํานวณรวมกับค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

ทัง้หมด 
2 ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี ้

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือ จากผู้สั่งซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

และภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) แล้ว 

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันท่ีมีการ

คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีคํานวณ นัน้เป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม 

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขัน้สูงตามท่ีได้ระบุไว้ในโครงการ  

บริษัทจดัการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน

รอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนบัแต่วนัท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะขึน้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักล่าวโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กําหนด 
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หมายเหตุ : บริษัทจดัการได้คํานวณมลูค่าหลกัทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคํานวณตามหลกัเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC) 
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเสี่ยงตํ่าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสุด ความเปลี่ยนแปลง

ทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก 

AA มีความเสี่ยงตํ่ามาก มีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทาง

ธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 

A มีความเสี่ยงในระดบัตํ่า มีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูแต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทาง

ธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 

BBB มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผนัผวนที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

และเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชําระหนีล้ดลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการชําระคนืเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกที่ได้รับอนัดบัเครดิตในระดบั

ดงักล่าวที่มีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัชําระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการชําระคนืเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกที่ได้รับอนัดบัเครดิตในระดบั

ดงักล่าวที่มีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัชําระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 
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กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เดลี่ พนัธบตัรไทย 34 

 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลังของกองทนุ 

รอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 28 กมุภาพันธ์ 2566 
 

ASP-DGOV-R : NAV ณ 28 กมุภาพนัธ์ 2566 = 10.1909 บาท 

ASP-DGOV-R ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน 

)ตามเวลา(  

6 เดือน 

)ตามเวลา(  

1 ปี1 

)ต่อปี(  

3 ปี 1 

(ต่อปี) 

5 ปี1 

)ต่อปี(  

10 ปี1 

(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้

กองทุน2 

ผลตอบแทนของกองทุนรวม 0.14% 0.20% 0.31% 0.40% 0.24% - - 0.48% 

ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั* 0.12% 0.23% 0.40% 0.66% 0.56% - - 0.81% 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน

(standard deviation) 
0.07% 0.06% 0.05% 0.04% 0.03% - - 0.04% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 

(standard deviation)  *  
0.10% 0.09% 0.08% 0.06% 0.05% - - 0.25% 

Information Ratio 1.05 -1.33 -2.53 -4.79 -7.44 - - -1.38 

 

ASP-DGOV-I : NAV ณ 28 กมุภาพนัธ์ 2566 = 10.1909 บาท 

ASP-DGOV-I ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน  

)ตามเวลา(  

6 เดือน  

)ตามเวลา(  

1 ปี1 

)ต่อปี(  

3 ปี 1 

(ต่อปี) 

5 ปี1 

)ต่อปี(  

10 ปี1 

(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้

กองทุน2 

ผลตอบแทนของกองทุนรวม 0.11% 0.17% 0.28% 0.37% - - - 0.26% 

ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั* 0.12% 0.23% 0.40% 0.66% - - - 0.53% 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน

(standard deviation) 
0.03% 0.04% 0.03% 0.03% - - - 0.02% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 

(standard deviation)  *  
0.10% 0.09% 0.08% 0.06% - - - 0.04% 

Information Ratio -0.71 -3.22 -3.83 -5.97 - - - -7.75 

หมายเหตุ : 

- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 13 มีนาคม 2562 (สําหรับชนิดผู้ลงทนุสถาบนั (ASP-DGOV-I) เปิดให้บริการ วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 

- * 1. ดชันีพนัธบตัรท่ีมีอายคุงท่ี (ZRR) อายปุระมาณ 1 เดือน สดัส่วน 50.00% 

  2. ดชันีพนัธบตัรท่ีมีอายคุงท่ี (ZRR) อายปุระมาณ 3 เดือน สดัส่วน 50.00% 

-  1% ต่อปี 

-  2% ต่อปี ยกเว้นกรณีท่ีกองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 

- การวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี ้ได้จดัขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุน เร่ือง มาตรฐานการวดัและนําเสนอผล
การดําเนินงานของกองทนุรวม 

- ผลการดําเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการดําเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นส่ิงยนัถึงผลการดําเนินงาน
ในอนาคต 
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ผลขาดทุนสงูสุดในช่วงเวลา 5 ปี 

(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

 

ชนิดผู้ลงทนุทัว่ไป (ASP-DGOV-R)  = -0.03%,  

ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั (ASP-DGOV-I) = 0.00% 

 

 

 

 

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิที่กองทุนรวมลงทนุ 

(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

 

0.10 

 

 

 

 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุรวม 

(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

 

1.06 

 

 

 

 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

ณ สิน้รอบ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

 

82.36%* 

   * ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th 
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คําเตอืนเกี่ยวกับการลงทนุในหน่วยลงทุน 

• กองทนุนีแ้ม้ว่าเป็นกองทนุรวมตลาดเงินลงทนุได้เฉพาะทรัพย์สินท่ีมีความเส่ียงตํา่ แต่กม็ีโอกาสขาดทนุได้ 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทนุเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดผู้ลงทุนทัว่ไปและชนิดผู้ลงทุนสถาบนั ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์

สงูสดุของผู้ลงทนุ ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูของหน่วยลงทนุทัง้ 2 ชนิดก่อนการลงทนุ 

• มลูค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลค่า

หน่วยลงทนุสําหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 

• การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุของกองทนุ มิได้ทําให้ความรับผิดชอบของกองทนุรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิด

หน่วยลงทนุ ทรัพย์สินทัง้หมดของกองทนุรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบคุคลภายนอกเท่าเทียมกนั 

• บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการ เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจดัการลงทนุ ในหลกัทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานกําหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์บริษัท 

(www.assetfund.co.th) 

• ผู้ลงทนุสามารถตรวจดขู้อมลูท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 

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

www.assetfund.co.th 

• กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตวัของการถือหน่วยลงทนุของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หาก

ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเส่ียงให้กองทนุต้องเลิกกองทนุรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมลู

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

• บริษัทจดัการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย 

และเป็นเร่ืองท่ีไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ประกอบธุรกิจหรือพนกังานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับ

ตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิท่ีผู้ประกอบธุรกิจกําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอดูแนวทางนีไ้ด้ท่ี

บริษัทจดัการ 

• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี

สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะสามารถ

กํากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึง

ความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

 

 

 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

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

	หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
	บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1000
	ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกำหนดในการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนซ...
	ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิดบัญชี รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไป
	บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทุกวันทำการ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ...
	ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถาม...
	ทั้งนี้ หากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อภายหลังช่วงระยะเวลาที่กำหนด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ ...
	ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่ จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจั...
	การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็น...
	สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่...
	บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง วันเวลาและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ภายใต้เงื่อนไข หลักเณฑ์และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากเป็นกรณีที่เป็นป...
	วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการ การซื้อหน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า (Saving Plan)
	ผู้สนใจสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอได้ที่บริษัทจัดการ โดยกรอกแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” โดยบริษัทจัดการจะทำการส่งข้อมูลการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพ...
	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการหักบัญชีเงินฝากเป็นจำนวน 2 งวดติดต่อกัน
	การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
	บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินที่ได้รับชำระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขาย โดยจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะคำนวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
	ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์
	ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามคำสั่งซื้อที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที่สั่งซื้...
	ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งห...
	การคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน
	ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อรวมกันเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซื้อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพ...
	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการ โดยกรอกใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื่นได้ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ...
	สำหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังวันเวลาที่กำหนด ของวันทำการซื้อขายใด ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่ร...
	คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นพิเศษ
	ผู้สั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"
	อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
	การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน
	ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืน โ...
	ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่สั่งขายคืน โดยคูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนนั้น
	ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนด้วย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการรับซื้อคืนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
	การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน
	ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
	บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน
	บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น
	การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
	บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
	ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให...
	ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
	การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงท...
	บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
	ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
	(1) ในกรณีที่เป็นกองทุนต้นทาง
	ให้ใช้ราคารับซื้อคืนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนเงินที่จะสับเปลี่ยน
	(2) ในกรณีที่เป็นกองทุนปลายทาง
	1. สำหรับกองทุนตราสารหนี้ ที่มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทำการ (T+1) ให้ใช้ราคาขายที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
	2. สำหรับกองทุนอื่นๆ ให้ใช้ราคาขายที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการที่บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
	วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
	(1) ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยน
	(2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที...
	(3) บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการตรวจสอบรายการทั้งหมดกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางเท่ากับจำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตา...
	(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
	(5) บริษัทจัดการอาจไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน...
	(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น
	(7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเท่านั้น
	(8) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทางและกองทุนเปิดปลายทาง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางและกองทุนเปิดปลายทางด้วย
	เงื่อนไขอื่น :
	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อ“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ห...
	2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร
	ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)
	1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (ASP-DGOV-R)
	2. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ASP-DGOV-I) เปิดให้บริการ วันที่  4 พฤศจิกายน 2563
	ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
	1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (ASP-DGOV-R)
	2. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ASP-DGOV-I) เปิดให้บริการ วันที่  4 พฤศจิกายน 2563
	หมายเหตุ
	ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
	ASP-DGOV-R : NAV ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566 = 10.1909 บาท
	ASP-DGOV-I : NAV ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566 = 10.1909 บาท
	ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี
	อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
	อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
	ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

