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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

 
ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย) :  กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อีโวลชูั่น ไชน่า อิควิตี ้เพื่อการออม 

ช่ือโครงกำร (ภำษำอังกฤษ) : Asset Plus Evolution China Equity Super Savings Fund 

ประเภทของกองทุน : กองทนุรวมตราสารทนุ 

อำยุโครงกำร : ไม่ก าหนด 

วันทีไ่ด้รับอนุมัตจิัดตัง้และจัดกำรกองทุนรวม : วนัที่ 20 เมษายน 2564 

วันทีจ่ดทะเบยีนกองทุน : วนัที่ 5 กรกฎาคม 2564 
 

• ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม 
กองทนุมีนโยบายการลงทนุในตราสารทนุและ/หรอืหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุของบรษัิทที่มีการจดทะเบียนธุรกิจและ/หรือ
ด าเนินธุรกิจและ/หรอืมีรายไดห้ลกัจาการประกอบกิจการ ในสาธารณรฐัประชาชนจีนและ/หรือเขตบรหิารพิเศษฮ่องกงและ/หรือ
ประเทศสาธารณรฐัจีน (ไตห้วนั) ที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยต์่างๆ ทั่วโลก รวมถึงอาจพิจารณาลงทนุในหน่วยลงทนุ 
CIS และ/หรือกองทนุรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทนุในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย โดยเฉลี่ยรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก 
และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทนุกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย/์REITs และ/หรือหน่วยลงทนุกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 
และ/หรือหน่วยลงทนุกองทนุสินคา้โภคภณัฑ ์และ/หรือกองทนุอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรพัยส์ินอื่นใดที่มีลกัษณะท านองเดียวกนั
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดใหก้องทนุลงทนุได ้
ทัง้นี ้กองทนุจะมีการลงทนุที่ส่งผลใหม้ี net exposure ที่เก่ียวขอ้งกบัความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  

นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ่งรวมถึงการป้องกนัความเสี่ยง 
ที่มีอยู่จาก การลงทนุ รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัยห์รือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดย
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในสว่นการลงทนุในต่างประเทศ บริษัทจดัการมีนโยบายที่จะท าการป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ตามความเหมาะสมส าหรบัสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะ
พิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลงั เป็นตน้ เพื่อคาดการณท์ิศทางอตัราแลกเปลี่ยน 

บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคตเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) 
หรือกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Fund) หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมที่มีการลงทนุโดยตรงในตราสารทุนและ/หรือ
หลกัทรพัยต์่างประเทศได ้โดยไม่ท าใหร้ะดบัความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นตามดุลยพินิจของ
ผูจ้ัดการกองทุน และเป็นไปเพื่อประโยชนส์ูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะด าเนินการแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุน
ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนการด าเนินการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ 
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ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดงันีร้วมดว้ยก็ได ้ทัง้นี ้โดยตอ้งค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั 
1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัที่จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 
2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 
3. ช่วงระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยส์ินของกองทนุเน่ืองจากไดร้บัค าสั่งขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรอืมีการ
โอนยา้ยกองทนุจ านวนมากหรอืเพื่อรอการลงทนุ ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกินกวา่ 10 วนัท าการ 

 

• ดัชนีชีว้ัด/อ้ำงองิ (Benchmark) ของกองทนุ 
ดชันี MSCI China Total Return ในสดัส่วน 100% โดยปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ 
วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามที่บรษัิทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใตก้รอบ
นโยบายการลงทุนที่ก  าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยน
ตัวชีว้ัด ค าอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 
ภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ 
และ/หรอื ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และ/หรือ 
การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีที่ผูอ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท าหรือเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป 
โดยบริษัทบรษัิทจดัการจะแจง้เปลี่ยนแปลงดงักล่าวผูถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ 
ภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได ้
 

• กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชนข์องผู้ถอืหน่วยลงทุนแยกตำมชนิดของหน่วยลงทนุ 
ไม่มีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ 
 

• ลักษณะทีส่ ำคญัของกองทุนรวม 
กองทนุนีเ้ป็นกองทนุส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป โดยจะเนน้ลงทนุในตราสารทนุและ/หรือหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุของบรษัิทที่
มีการจดทะเบียนธุรกิจและ/หรือด าเนินธุรกิจและ/หรือมีรายไดห้ลกัจาการประกอบกิจการ ในสาธารณรฐัประชาชนจีนและ/หรือ
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและ/หรือประเทศสาธารณรฐัจีน (ไตห้วนั) ที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยต์่างๆ ทั่วโลก รวมถึง
อาจพิจารณาลงทนุในหน่วยลงทนุ CIS และ/หรือกองทนุรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทนุในลกัษณะดงักลา่วขา้งตน้ดว้ย 

 

• ผลตอบแทนทีผู้่ลงทุนจะได้รับจำกเงนิลงทุน 
ผูล้งทนุมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนในรูปของก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้เมื่อผูล้งทนุขายคืนหนว่ยลงทนุ 

 

• จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรล่ำสุด 
1,000 ลา้นบาท บรษัิทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มทนุไดต้ามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

• รอบระยะเวลำบัญชี 
วนัที่ 30 มิถนุายน ของทกุปี 
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• ปัจจัยทีมี่ผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 
- ความผนัผวนทางดา้นราคาหรอืผลตอบแทนที่อาจเกิดขึน้กบัหลกัทรพัยห์รือตราสารที่กองทนุลงทนุ 
- อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ อาจสง่ผลกระทบตอ่การเคลื่อนไหวของมลูค่าหน่วยลงทนุได ้

 

• กำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 
บรษัิทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไว้
แลว้ไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดังต่อไปนี ้โดยไดร้บั
ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มีเหตุที่ท  าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบรษัิทจดัการ 
(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมเปิดไม่ถกูตอ้งโดยมีมลูค่าตัง้แต ่1 สตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรอืราคาที่ถกูตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามขอ้ (1) หรอื (2) บรษัิทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
1. เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บั
การผ่อนผนัจากส านกังาน 
2. แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตลอดจน
เปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรายอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเรื่องดงักลา่วดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
3. แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการไดร้บัความ
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ (2) ต่อส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้
บรษัิทจดัการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ าเนินการแทนก็ได ้
4. ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ใหบ้ริษัท
จดัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช าระคา่ขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่สง่ค าสั่งขายคืนก่อนหลงั 

 

• กำรไม่ขำยหรอืไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังทีรั่บไว้แล้ว 
การไม่ขายไม่รบัซือ้คืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามสั่ง บรษัิทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป 
กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั และ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ 
ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุ
ประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 

บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรบัค าสั่งซือ้และ/หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชั่วคราวหรอืถาวรก็ได ้ตามที่บรษัิทจดัการ
เห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 3 วนัท าการ ก่อนการใชส้ิทธิหยดุรบัค าสั่งซือ้และ/หรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) และจะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัที่มีการเปลี่ยนแปลง
การใหบ้รกิาร  
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ของผูล้งทนุ หากการสั่งซือ้ดงักล่าวขดักบัหลกัเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทนุ หรือ ท าใหเ้กิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรื อ
ต่อช่ือเสียงของบรษัิทจดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

การหยดุรบัค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
เป็นไปตามประกาศ 
 

• กองทุนรวมก ำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) ทีมิ่ได้มีวัตถุประสงคเ์พือ่ลดควำมเส่ียงหรือ
ตรำสำรทีมี่สัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)  
กองทนุรวมจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่มิไดม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อลดความเสี่ยง โดยจ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุ
ในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้แฝงในอตัราส่วนไม่เกินกว่าที่ประกาศก าหนด โดยรายละเอียดการค านวณมลูค่าการลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้เพื่อการค านวณอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว จะพิจารณาตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 
 

• ผลกระทบทำงลบทีม่ำกทีสุ่ดจำกกำรลงทนุในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำทีมิ่ได้มีวัตถุประสงคเ์พือ่ลดควำมเส่ียงหรอืตรำสำร
ทีมี่สัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ต่อเงนิทุนของกองทุนรวม 
หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมาก หรอืทิศทางการลงทนุไม่เป็นไปตามที่คาดการณจ์นอาจท าใหก้องทนุขาดทนุจาก
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้หรือตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง อย่างไรก็ตาม การขาดทนุดงักล่าว
จะไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้บรษัิทจดัการจะศกึษาวิเคราะหปั์จจยัที่เก่ียวขอ้งที่มีผลกระทบต่อ
ราคาและมีการปรบัเปลี่ยนสถานะการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ใหท้นัเหตกุารณโ์ดยการค านวณอตัราส่วนในการลงทนุที่
เหมาะสมกบัภาวการณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทนุอยู่ตลอดเวลา 

 

• ช่องทำงทีผู้่ถอืหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกบั NAV มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทนุของท่านจากเว็บไซต ์www.assetfund.co.th  

 

• ช่องทำงทีผู้่ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับกองทนุรวมนี ้
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์เลขที่ 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   
หรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ 
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เครื่องมือบรหิำรควำมเส่ียงสภำพคล่องของกองทุนรวม 

 
กองทุนมีเครือ่งมือบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของกองทนุรวม ดังนี ้

1. ค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นต้นทุนในกำรซือ้ขำยทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies - ADLs)  
อตัราสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 
(1) บรษัิทจดัการจะก าหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
(2) บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด 

โดยจะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรอืแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทนุ และ/หรือหน่วยงานที่มีอ  านาจอื่น ทัง้นี ้การก าหนด ADLs Factor จะค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทนุและ
ค่าใชจ้่ายจากการซือ้หรือขายทรพัยส์ินของกองทนุรวม (transaction costs) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรพัยส์ิน ความ
ผันผวนในตลาดซือ้ขายทรพัยส์ิน สภาพคล่องของตลาดทรพัย์สินที่ลดลงจากภาวะปกติ ตน้ทุนและค่าใช่จ่ายในการรกัษา
สดัส่วนการลงทนุ ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคลอ่งรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้มี) หรอืปัจจยั
อื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใต้
ขอ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ  

(3) การก าหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิทจดัการก าหนด โดยบริษัทจดัการ
จะค านงึถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัสภาพคลอ่งของกองทนุ ไดแ้ก่ พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของทรพัยส์ินที่ลงทนุ 
สภาพคล่องของทรพัยส์ินที่กองทนุถือครอง หรือปัจจยัอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการที่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของทรพัยส์ินที่กองทนุลงทนุ โดยบรษัิทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริง
ที่มีอยู่ และ/หรอืสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลา
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ 

(4) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษัิทจดัการจะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แต่สามารถใชร้ว่มกบัเครือ่งมอืในการบรหิารความเสี่ยง
สภาพคลอ่งอื่นได ้

ขอ้สงวนสิทธิ 
(1) บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรอืตดัสินใจเรื่องตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง

กบัการใชเ้ครื่องมอื ADLs ในวนัท าการนัน้  
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช  าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการที่มีการใช้

เครื่องมือ ADLs และบรษัิทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วไปใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
การใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใดๆ ที่ไดด้  าเนินการหรือ
ตดัสินใจไปแลว้ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมด
หรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทนุที่ช  าระดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ได้
รบัการจดัสรรหน่วยลงทนุ  

(3) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผูท้ี่ท  ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทจดัการ
ก าหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดอตัราการเรยีกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธิที่
จะมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ท  ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ หรือขายคืนหน่วย
ลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บรษัิทจดัการจะก าหนดได ้
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(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกินอตัราสงูสดุที่ระบุไวใ้นโครงการ 
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบริษัทจัดการและ/หรือในหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมและ/หรือผ่านทาง
ช่องทางอื่นที่บรษัิทจดัการก าหนด  

การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ 
(1) การเรียกเกบ็ ADLs ที่แตกต่างกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้
(2) บรษัิทจดัการ อาจพิจารณาเรยีกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัสว่นของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุ

สทุธิของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีคา่เกินกว่า ADLs Threshold ที่บรษัิทจดัการก าหนด โดยที่มลูค่า
ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ 
(switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out)  
ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บรษัิทจดัการก าหนด 

(3) บรษัิทจดัการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลู “มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขา้ นอ้ยกวา่มลูค่าการขายคืนหน่วย
ลงทนุและสบัเปลี่ยนออก” ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บรษัิทจดัการก าหนด 

(4) ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรยีกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทนุ อย่างไรก็ตามการใชเ้ครื่องมือนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้กบัผูถื้อหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุตอ่ไป เครือ่งมือนีไ้ม่ไดม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้ง
ผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ย่างใด 

2. เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบรษัิทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทนุไม่เกิน : 7 วนัท าการ ในทกุรอบเวลา : 30 วนั 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 
(1) บริษัทจดัการจะก าหนด Redemption Gate ขัน้ต ่า ไม่ต  ่ากวา่รอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ตามรายละเอียด

วิธีการค านวณที่บรษัิทจดัการก าหนด 
(2) บรษัิทจดัการจะก าหนด Gate Period สงูสดุไม่เกิน 7 วนัท าการ ในทกุรอบเวลา 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณที่บรษัิท

จดัการก าหนด 
(3) ในกรณีที่บรษัิทจดัการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบง่ชีส้ถานการณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ในกรณีดงักลา่ว Redemption Gate จะ

ใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่ สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบั มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของ
กองทนุ มีค่าเกินกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่ มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค านวณจาก 
มูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

(4) บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) 
ของค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช ้Redemption Gate  

(5) บรษัิทจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได ้แต่ Redemption Gate 
จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ Gate Period จะไม่มากกวา่ระดบัเพดานที่ระบไุวใ้นโครงการ 

(6) ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
ถดัไป รวมกบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงั
ของค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษัิทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสามารถยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก
ส่วนที่เหลือได ้โดยจะตอ้งแจง้ความประสงคย์กเลิกค าสั่งส่วนที่เหลือทัง้หมดเท่านัน้ ภายในวนัและเวลาของการส่งค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุ 

(7) บรษัิทจดัการจะท าการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ 
วนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เวน้แตก่รณีที่กองทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอ บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ที่ประกาศใช ้
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(8) บรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption Gate โดยไม่ชกัชา้  
(9) ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี ้บรษัิทจดัการอาจใชร้ว่มกบัเครือ่งมอืในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคลอ่งอื่นได ้
ขอ้สงวนสิทธิ 
(1) บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Redemption Gate ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า 

Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และ/หรือปรบัเพิ่มหรือลด Gate Period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะ
ปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินกวา่ที่ระบไุวใ้นโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บรษัิทจดัการก าหนด 

(2) บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ที่ประกาศใช ้ 
(3) บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหวา่งการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลิก Redemption Gate 

ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใชเ้ครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทนุในส่วนที่เหลือได ้บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่คา้งอยู่ในรายการ และแจง้  
ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกค าสั่งโดยไม่ชกัชา้  

(4) บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ 
(1) Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้  
(2) บรษัิทจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไ์ม่ปกติ หรือประเมินวา่สถานการณอ์าจจะไม่ปกติ 

โดยบริษัทจัดการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ได ้โดยมีหลกัการในการพิจารณา
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ มีความผนัผวนในตลาดซือ้ขาย
ทรพัยส์ิน สภาพคลอ่งของตลาดทรพัยส์ินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทนุรวมจะไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทนุรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption 
Gate ที่ก าหนดไว ้หรือสภาพคล่องของตลาดทรพัยส์ินลดลงจากภาวะปกติ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและ
คาดการณข์องบรษัิทจดัการ ทัง้นี ้บรษัิทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรอืสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ 
ขณะนัน้ๆ 

3. กำรไม่ขำยหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังที่รับไว้หรือจะหยุดรับค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 
โดยบรษัิทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทนุไม่เกิน : 1 วนัท าการ 
เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักลา่วจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุรติและ
สมเหตสุมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์กรณีเกิดเหตตุามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยดุรบัค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 
(suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงันี ้
(ก) บรษัิทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 
(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสั่งเก่ียวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย 
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(ข) บรษัิทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 
2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เน่ืองมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม  การจัดการกองทุน
สว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็น
ผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 
3.อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุรวม ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจรงิซึ่งบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้มีความเช่ือโดย
สจุริตและสมเหตสุมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้และการเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชนต์่อ  
ผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการ ซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกองทนุรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นช่วง 
(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทนุ ใหพ้ิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกนั ซึง่กองทนุรวมเปิด
ใหร้บัซือ้คืนหน่วยลงทนุเท่านัน้ 
ทัง้นี ้บรษัิทจดัการกองทนุรวมจะไม่ด  าเนินการตามขอ้ 3 วรรคหนึ่ง หากบรษัิทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสจุริต
และสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมีทรพัยส์ิน
คงเหลือ ที่มีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งอย่างเพียงพอ และผูถื้อหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคืนนัน้ 

ส าหรบัการด าเนินการในกรณีที่ผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัชาระหนี ้หรือตราสารที่ลงทนุประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สน.9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุ
ทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั 
 

สิทธิและข้อจ ำกดัของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 

• เงือ่นไขทีผู้่ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ำจถูกจ ำกัดสิทธิ ในกรณีทีผู้่ถอืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกินกว่ำอัตรำ
ทีป่ระกำศก ำหนด 
ผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักลา่วมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักลา่วไดเ้ต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ ทัง้นี ้สามารถ
ตรวจสอบขอ้มลูสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ www.assetfund.co.th  

 

• วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน 
วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ก) ผูโ้อนและผูร้บัโอนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที่ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหรือส านักงานนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ในกรณีที่ผูร้บัโอนไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้ริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูร้บัโอนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิด
บญัชีกองทนุและยื่นต่อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุพรอ้มค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ข) ผูโ้อนจะตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ตอ่การโอน 1 ครัง้ ณ วนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ค) หลงัจากที่ไดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
จะสง่มอบใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ากบัภาษีพรอ้มหลกัฐานการรบัค าขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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(ง) การโอนหน่วยลงทนุ ดงักล่าวขา้งตน้ นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยืนยนัการโอน
หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัที่ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
รบัค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจด าเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชนแ์ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
เป็นหลกั ตามที่บรษัิทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใตเ้ง่ือนไขที่ระบใุนขอ้ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย” 

ทัง้นี ้สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทกึขอ้มลูในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทนุของกองทนุกบัหรอืเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมืองสหรฐัอเมริกา รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศ
สหรฐัอเมริกาหรือผูท้ี่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของ
บุคคลดงักล่าวและบริษัท หรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทุนที่เป็นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดงัที่กลา่วมาขา้งตน้  

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน ไม่สามารถ
น าไป จ าหน่ายโอน จ าน า หรือน าไปเป็นหลกัประกนัได ้ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ดงันัน้ บริษัทจดัการหรือนาย
ทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหรือจ าน าหน่วยลงทนุของกองทนุ 

เพื่อประโยชนส์งูสดุของการบริหารจดัการกองทนุการบัลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ
แตเ่พียงผูเ้ดียว โดยบรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบั/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุใหแ้ก่บคุคลใดก็ได ้
 

• กองทุนรวมนีมี้กำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
บรษัิทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุหรือผูล้งทนุทกุครัง้ที่มีการขายหรอืรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุใหผู้ล้งทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษัิทจดัการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วย
ลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 

• ช่องทำงและวิธีกำรทีผู้่ถอืหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียง
ของ บลจ. ในหลักทรัพยข์องบริษัทใดๆ ทีก่องทุนรวมลงทุน 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงได ้โดยวิธีการที่บริษั ทจัดการได้
เปิดเผยไวท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการ หรอืผ่านเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th หรือผูส้นบัสนนุ
การขายหรือรบัซือ้คืน 

 

• ช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนของผู้ลงทุน  
- ติดต่อบรษัิทจดัการที่ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั โทรศพัท ์02-672-1111 
- ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  Help Center 1207 โทรศพัท ์02-263-6000  
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-470-3200-1 โทรสาร 02-470-1996-7 
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• นโยบำยกำรระงับข้อพพิำท โดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการมีนโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้ง อนัมีผลใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุ ผูถื้อหน่วยของกองทนุสามารถน า
ขอ้พิพาทเขา้สูก่ารพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้
 

• กำรระบุภูมิล ำเนำในประเทศไทยเพือ่กำรวำงทรัพยส์ ำหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรำยทีไ่ม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
การระบภุมูิล  าเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรพัยส์  าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายที่ไม่มีภมูิล  าเนาในประเทศไทย (ถา้มี) ในกรณี
ที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล  าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอา้งอิงที่อยู่ของบริษัท
จดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล  าเนาเพ่ือการวางทรพัยใ์นกรณีที่ตอ้งมีการวางทรพัย ์

 

ข้อมูลเกี่ยวกบับคุคลทีเ่กี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

 

• ข้อมูลเกี่ยวกบับริษัทจัดกำร  
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์เลขที่ 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 เวบ็ไซต ์www.assetfund.co.th 

 

• รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัท  
1. นายนภดล รมยะรูป ประธานคณะกรรมการ 
2. นายพิทเยนท ์ อศัวนิก กรรมการ 
3. นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ ์ กรรมการ 
4. ดร. พชัร  สรุะจรสั กรรมการ 
5. นายคมสนั ผลานสุนธิ กรรมการ 
6. นายณฐัพล จนัทรส์ิวานนท ์ กรรมการ 
 

• รำยช่ือผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)  
1. ดร. พชัร  สรุะจรสั ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
2. นายคมสนั ผลานสุนธิ กรรมการ 
3. นายณฐัพล  จนัทรส์ิวานนท ์ กรรมการ 
 

• จ ำนวนกองทุนรวมทัง้หมดภำยใต้กำรบรหิำรจัดกำรของบริษัท 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2565 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 53 กองทนุ 
มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมเท่ากบั 51,252,068,679.00 บาท 
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• รำยช่ือคณะกรรมกำรกำรลงทนุ  
1. นายณฐัพล  จนัทรส์ิวานนท ์
2. นายไมตรี โสตางกรู 
3. นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 
4. นางสาวทิพยว์ดี อภิชยัสิร ิ
5. นายกฤช โคมิน 
6. นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 
 

• รำยช่ือผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิำรศึกษำ และประสบกำรณก์ำรท ำงำนทีเ่กี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทนุรวม 
รวมทัง้หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว 

ช่ือ-สกุล ประวัตกิำรศกึษำ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
หน้ำที ่

ควำมรับผิดชอบ 
นายณฐัพล จนัทรส์ิวานนท ์ - Master in Finance and 

Management, University 
of St Andrews 

- Bachelor in Political 
Science, Public 
Administration, 
Chulalongkorn University 

- Passed CFA Level I 

- 2019-Present: Executive Director /  
Chief Investment Officer 

- 2017-2019:  Foreign Investment Fund 
Manager, Asset plus Fund Management 

- 2016-2017:  Product and Investment 
Strategy Division, UOB Asset 
Management 

- 2014-2015 : Fixed Income Analyst 
(Investment Grade Bond) Credit Trading 
Desk, UBS Investment Bank 

บรหิารกองทนุ 

นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม - Master in Finance (MIF), 
Thammasat University 

- Bachelor of Engineering, 
Chulalongkorn University 

- Passed CFA Level II 

- August 2018-Present: Fund manager, 
Asset Plus Fund Management 

- 2017- July 2018: Assistant Fund 
manager, Asset Plus Fund Management 

- 2016-2017: Product Manager, 
Fintech (Thailand) Company Limited 

- 2014-2016: Financial Engineer, 
Apple Wealth Securities Public Company 
Limited 

- 2013-2014: Product Development 
Officer, Kiatnakin Phatra Securities 

บรหิารกองทนุ 

 

• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน ์
รายช่ือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
1. บรษัิท หลกัทรพัยไ์อรา่ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-684-8888 
2. บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั โทรศพัท ์1240 กด 8 
3. บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั โทรศพัท ์02-508-1567 
4. บรษัิท หลกัทรพัยเ์อเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2680-1234 
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5. บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั โทรศพัท ์02-680-5000 
6. บรษัิท หลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2231-3777  
7. บรษัิทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-659-3390 
8. บรษัิท หลกัทรพัยซ์ีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์02-841-9000 
9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-626-7777 
10. บรษัิท หลกัทรพัยโ์นมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-638-5000 
11. บรษัิท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุฟินโนมีนา จ ากดั โทรศพัท ์02-026-5100 
12. บรษัิท หลกัทรพัยฟิ์นนัซา่ จ ากดั โทรศพัท ์0-2660-5000 
13. บรษัิท หลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2660-5429-30 
14. บรษัิท หลกัทรพัยโ์กลเบลก็ จ ากดั โทรศพัท ์02-672-5920   
15. ธนาคารออมสิน โทรศพัท ์0-2299-8000 
16. บรษัิท ฮั่วเซง่เฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากดั โทรศพัท ์02-225-0202 
17. บรษัิท หลกัทรพัยไ์อ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2658-5800 
18. ธนาคารกสิกรไทย โทรศพัท ์02-888-8811 
19. บรษัิท หลกัทรพัยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2658-8888 
20. บรษัิท หลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-829-6999 
21. บรษัิทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2305-9000 
22. บรษัิท หลกัทรพัยก์สิกรไทยจ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-696-0000 
23. บรษัิท หลกัทรพัยก์รุงศร ีจ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2659-7000  
24. บรษัิท หลกัทรพัยเ์คทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์02-648-1111 
25. บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั โทรศพัท ์02-695-5000   
26. บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-658-6300 
27. บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั โทรศพัท ์0-2660-6677 
28. บรษัิท หลกัทรพัยเ์มอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2660-6621 
29. บรษัิท หลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน ) โทรศพัท ์0-2635-1700 
30. บรษัิท หลกัทรพัยพ์าย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-205-7000 
31. บรษัิท หลกัทรพัย ์ไพน ์เวลท ์โซลชูั่น จ ากดั โทรศพัท ์0-2659-8735 
32. บรษัิท แรบบิท ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-648-3600 
33. บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เรนเนสซานซ ์จ ากดั โทรศพัท ์02-550-6220  
34. บรษัิท หลกัทรพัยอ์ารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-088 9999 
35. บรษัิท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั โทรศพัท ์02-026-6222 
36. บรษัิท หลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั โทรศพัท ์02-022-1499  
37. บรษัิท หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั โทรศพัท ์02-949-1000 
38. บรษัิท หลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2217-8888 
39. บรษัิท หลกัทรพัยท์รีนีตี ้จ  ากดั โทรศพัท ์0-2343-9500 
40. บรษัิท หลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2659-8000 
41. บรษัิท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวลท ์รพีบับลิค จ ากดั โทรศพัท ์02-266 6697 
42. บรษัิท หลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์02-009-8888 

หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ 
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นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั โทรศพัท ์02-672-1111 

ผูด้แูลผลประโยชน ์
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-470-3200 
นอกจากหนา้ที่ตามสญัญาแตง่ตัง้แลว้ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผูด้แูล
ผลประโยชน ์ยงัมหีนา้ที่ตามกฎหมายในการรกัษาประโยชนผ์ูล้งทนุดว้ย 
 

• รำยช่ือผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม 
นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์
นาย เทอดทอง เทพมงักร 
นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต ้
นาย อดุม ธนรูตันพ์งศ ์
นางสาว ชตุิมา วงษศ์ราพนัธช์ยั 
นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ 

ที่อยู่เดิม : บรษัิท พีวี ออดิท จ ากดั 100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ที่อยู่ใหม่ : บรษัิท พีวี ออดิท จ ากดั เลขที่ 46/8 ชัน้ 10 อาคารรุง่โรจนธ์นกลุ ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

หมายเหต ุ: ที่อยู่ใหม่มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นตน้ไป 

บรษัิทจดัการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผูส้อบบญัชีในภายหลงั โดยผูส้อบบญัชีดงักลา่วตอ้งเป็นบคุคลที่ไดร้บัความเห็นชอบ
ตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี  

สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีที่รบัรองทั่วไป 
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ข้อมูลอื่นๆ 

 

• รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผูล้งทนุสั่งซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกและครัง้ถดัไปไม่นอ้ยกวา่ 1,000 บาท โดยน าจ านวนเงินที่ไดร้บัช าระหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทนุ 

ในกรณีที่ไม่เคยมีบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ผูส้นใจลงทนุตอ้งเปิดบญัชีดงักลา่วก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วย
ลงทนุและเอกสารที่ก าหนดอย่างถกูตอ้งและตามความเป็นจรงิ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน ตามที่บรษัิทจดัการก าหนดในการเปิดบญัชี
ผูถื้อหน่วยลงทนุซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้ในการเปิดบญัชีกองทนุหรอืการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการออมเป็นครัง้แรก บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีคู่มือการลงทนุซึง่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุจะตอ้งศกึษาและปฏิบตัิตามเพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี 

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 
1. กรณีบคุคลธรรมดา 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรอืส าเนา
หนงัสือเดินทางซึง่ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 
2. กรณีนิติบคุคล 
(1) ส าเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์
(2) ส าเนาหนงัสือบริคณหส์นธิและขอ้บงัคบั 
(3) ตวัอย่างลายมือชื่อผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม 
(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 
ทัง้นี ้เอกสารต่างๆ ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ผูส้ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งรบัทราบและยินยอมที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดในใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุและใบ
ค าขอเปลี่ยนแปลงขอ้มลู รวมทัง้เง่ือนไขอื่นๆ ที่บรษัิทจดัการหรือนายทะเบียนจะก าหนดต่อไป 

• กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก (หลัง IPO) 
บรษัิทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทกุวนัท าการซือ้ขาย ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ ถึงเวลา 14.00 น. 
ตามราคาขายหน่วยลงทนุที่ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาที่รบัรอง
โดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ โดยผูส้ั่งซือ้สามารถท าการซือ้หน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
(ถา้มี) หรอืช่องทางอื่นใดตามที่บรษัิทจดัการก าหนด ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซต ์https://www.assetfund.co.th 

การช าระเงินค่าจองซือ้อาจช าระดว้ยดว้ยเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. แอสเซท พลสั จ ากดั” ซึ่งเป็น
บญัชีกระแสรายวนั ซึง่เปิดไวก้บัธนาคารดงัต่อไปนี ้ 
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎรบ์รูณะ   
2. ธนาคารกรุงศรอียธุยา สาขาพระรามที่ 3  
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร  
4. ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาถนนวิทย ุ
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพรท์าวเวอร ์
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอาคารสาทรซิตี ้ 
7. ธนาคารยโูอบี สาขาสาทร 2 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบญัชีดงักล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 
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ทั้งนี ้ ดอกเบี ้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ ได้รับจากบัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็น
ผลประโยชนต์่อกองทนุ 

ทัง้นี ้หากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุส่งค าสั่งซือ้ภายหลงัช่วงระยะเวลาที่ก าหนด หรือในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ได้รบัค าสั่งซือ้
หน่วยลงทนุภายในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด ใหถื้อเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไปตามราคาขายหน่วยลงทนุที่
ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไป 

ส าหรบัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิาร การซือ้หน่วยลงทนุแบบลว่งหนา้ (Saving Plan)  
บริษัทจดัการอาจรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการการซือ้หน่วยลงทนุแบบสม ่าเสมอดว้ยวิธีการหกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งผูถื้อ
หน่วยลงทนุสามรถติดต่อขอใชบ้ริการไดท้ี่บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) โดยกรอกแบบฟอรม์ 
“หนังสือยินยอมใหห้ักบัญชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุน และใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนล่วงหนา้” โดยบริษัทจัดการจะท าการส่ง
ขอ้มลูการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากเพื่อเป็นการช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุตามจ านวน และงวดการสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
ไดร้ะบุไวใ้นแบบฟอรม์ “หนังสือยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุล่วงหนา้” และ/หรือ
ท ารายการผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตตามที่ผูถื้อหน่วยลงทุนสมคัรใชบ้ริการผ่านช่องทางอินเทอรเ์น็ตไว ้ทัง้นี ้เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์
และวิธีการตา่งๆ ตามที่บรษัิทจดัการก าหนด  
บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซือ้หน่วยลงทนุแบบล่วงหนา้ ในกรณีที่บริษัทจดัการพบวา่เอกสารหรอืขอ้มลูที่ไดร้บัจากผูส้ั่งซือ้
ไม่ถกูตอ้งครบถว้น หรอืในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหกับญัชีเงินฝากเป็นจ านวน 2 งวดติดต่อกนั 

การจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้โดยค านวณจากจ านวนเงินที่ไดร้บัช าระหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนั
ท าการขาย โดยจ านวนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัจัดสรรจะค านวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ต าแหน่ง แต่ใชท้ศนิยม 4 
ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
ในกรณีที่จ  านวนเงินที่ระบใุนใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินที่บรษัิทจดัการไดร้บัช าระ บรษัิทจดัการจะจดัสรรหน่วย
ลงทนุใหต้ามจ านวนเงินที่ไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 
ในกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลท าใหจ้  านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ านวนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัอนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใชห้ลกัการ “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามค าสั่งซือ้ที่สามารถเรียกเก็บ
เงินไดใ้นกรณีที่สั่งซือ้พรอ้มกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษัิทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่
ใหผู้ส้ั่งซือ้ที่สั่งซือ้พรอ้มกนันัน้ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุที่ผูส้ั่งซือ้แต่ละรายสั่งซือ้เขา้มา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วย
ลงทนุ หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรร
หน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้ทราบลว่งหนา้  

การคืนเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีที่ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนและจ านวนหน่วยลงทุนที่ผูส้ั่งซือ้รวมกันเกินจ านวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไวบ้รษัิทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการสั่งซือ้ก่อนไดก้่อน และหากมีการสั่งซือ้พรอ้ม
กนั และมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอตอ่การจดัสรร บรษัิทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ใหผู้ส้ั่งซือ้ที่สั่งซือ้พรอ้มกนั
นัน้ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุที่ผูส้ั่งซือ้แต่ละรายสั่งซือ้เขา้มา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรอืไม่
จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางสว่นหรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และบรษัิทจดัการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ
ที่ไม่ไดร้บัการจัดสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหผู้ส้ั่งซือ้ตามวิธีการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผูส้ั่งซือ้ระบุไวใ้นใบค าขอเปิด
บญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  
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เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทนุของกองทนุกบัหรอืเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมืองสหรฐัอเมริกา รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศ
สหรฐัอเมริกาหรือผูท้ี่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของ
บุคคลดงักล่าวและบริษัท หรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทุนที่เป็นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดงัที่กลา่วมาขา้งตน้  
ในการช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่ จัดตั้งโดยบริษัท
จดัการเพื่อสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินจนเต็มมลูค่าจะหกักลบลบ
หนีก้บับรษัิทจดัการไม่ได ้ 
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะสมบูรณต์่อเมื่อบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุน
แลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ และผูส้ั่งซือ้จะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจาก
บรษัิทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้ันทึกขอ้มูลการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้ตามค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ ในกรณีที่บรษัิทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสั่งซือ้ในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผูถื้อ
หน่วยลงทนุ หรอืตอ่ชื่อเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษัิทจดัการ  

บรษัิทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง วนัเวลาและวิธีการซือ้ขายหน่วยลงทนุไดใ้นอนาคต ภายใตเ้ง่ือนไข 
หลกัเณฑแ์ละวิธีการที่บรษัิทจดัการก าหนด ทัง้นี ้บรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั หากเป็นกรณี
ที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุและ/หรอืแก่กองทนุรวมและ/หรือเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทนุในต่างประเทศ บรษัิทจดัการ
จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนั ก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและ/หรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  

 

• กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) หรอืช่องทาง
อื่นใดตามที่บรษัิทจดัการก าหนด ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซต ์https://www.assetfund.co.th 

ส าหรบัการขายคืนหน่วยลงทนุในแต่ละรายการ บริษัทจดัการจะหกัเงินลงทนุในแต่ละรายการของผูถื้อหน่วยลงทนุตามวิธี “เขา้ก่อน 
ออกก่อน” (FIFO) ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่สมาคมบรษัิทจดัการกองทนุก าหนด 

ผูล้งทนุที่ซือ้หน่วยลงทนุตอ้งศกึษาและปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นคู่มือการลงทนุเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุเพื่อการออม 
อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีนัน้ ผูถื้อหน่วยลงทนุมีภาระผกูพนัที่จะตอ้งปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขและวิธีการที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร ผูถื้อหน่วยลงทนุมีหนา้ที่ตอ้งเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากรดว้ย 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทนุได ้ทกุวนัท าการซือ้ขาย ตัง้แต่เวลาเริ่มท าการ ถึงเวลา 14.00 น. ตามราคารบัซือ้คืน
หน่วยลงทุนที่ค  านวณได้ ณ สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชนแ์ลว้ 

ส าหรบัการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ภายหลงัวนัเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขายใด ใหถื้อว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุในวนั
ท าการซือ้ขายถดัไป ตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุซึง่จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุที่ค  านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ถดัไปนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

https://www.assetfund.co.th/home/how-to-invest.aspx
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ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี)ไดร้บัค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทนุและไดท้ ารายการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุได ้เวน้แต่ 
ไดร้บัอนญุาตจากบรษัิทจดัการเป็นพิเศษ 

ผูส้ั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสั่งขายคืนได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัท
จดัการอยู่ในระหวา่งการด าเนินการตามขอ้ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ" 

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีดงักลา่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

ทัง้นี ้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัทีในกรณีที่มีผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ
เป็นมลูค่าตัง้แต ่10 ลา้นบาทขึน้ไป 

การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 
ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ" หรือ "การหยดุรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ" บริษัทจัดการจะจดัสรรเงิน
ใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืน โดยค านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัที่บรษัิทจดัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่ผูส้ั่งขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะค านวณจ านวนเงินที่สั่งขายคืน โดยคูณจ านวนหน่วยลงทุนดว้ย
ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คืนนัน้ 
ในกรณีที่ผูส้ั่งขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทนุที่สั่งขายคืนดว้ย ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่
ค  านวณได ้ณ วนัท าการรบัซือ้คืนนั้น ทัง้นี ้จ  านวนหน่วยลงทุนที่ค  านวณไดจ้ะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
การขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบูรณต์่อเมื่อบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ั่งขายคืนมีจ านวนหน่วยลงทุน
ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทนุที่สั่งขายคืน 
ในกรณีที่จ  านวนหน่วยลงทนุที่ผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งขายคืนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีอยู่ตามทะเบียน
ผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษัิทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุที่สมบูรณซ์ึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้ เท่าที่บริษัท
จดัการสามารถรบัซือ้คืนไดจ้ากจ านวนเงินสดของกองทนุ 
บรษัิทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทนุในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
จ านวนนัน้ 

การช าระเงินคา่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
โดยมิใหน้บัรวมวนัหยดุท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการ
กองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งในตา่งประเทศซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคา 
ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมยงัไม่สามารถช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลาดงักล่าว เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามที่สมาคมก าหนด
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ใหบ้ริษัทจัดการกองทนุรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่
เสรจ็สิน้การค านวณดงักลา่ว 
ทัง้นี ้บรษัิทจดัการจะประกาศวนัหยดุดงักล่าวใหท้ราบผ่านเว็บไซตบ์ริษัทจดัการและ/หรอืเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรือรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
ระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ หรอืใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 
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• กำรสับกำรเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ส าหรบัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในแต่ละรายการ บรษัิทจดัการจะหกัเงินลงทนุในแต่ละรายการของผูถื้อหน่วยลงทนุตามวิธี “เขา้ก่อน 
ออกก่อน” (FIFO) ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่สมาคมบรษัิทจดัการกองทนุก าหนด 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอสเซทพลสั อีโวลชูั่น ไชน่า อิควิตี ้เพื่อการออม กบักองทุนเปิดอื่นที่
บริษัทจัดการก าหนดใหส้ามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปิดใหม้ีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือ
อนญุาตใหม้ีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุบางกองทนุก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้ในช่วงการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (IPO) และภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยจะประกาศใหท้ราบผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ
และ/หรอืผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืน (ถา้มี)  

ทัง้นี ้บรษัิทจดัการยงัไม่เปิดใหบ้รกิารการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด แอสเซทพลสั อีโวลชูั่น ไชน่า อิควิตี ้เพื่อการออม กบั 
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของบรษัิทจดัการอื่น 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนหนึ่ง (กองทุนตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของอีก
กองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เพื่อไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทาง ในกรณีที่กองทนุตน้ทางใดมีการคิด
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทนุ การค านวณหน่วยลงทนุที่จะขายคืนจากกองทนุตน้ทาง จะ
ใชเ้กณฑก์ารค านวณโดยระบบ “เขา้ก่อน ออกก่อน (FIFO)”  

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการที่บรษัิทจดัการก าหนดให้
สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดต้ามเง่ือนไข “วนัเวลาการรบัค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางและกองทนุปลายทาง” 
โดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดท้ี่บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) หรือ
ช่องทางอื่นใดตามที่บรษัิทจดัการก าหนด ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซต ์https://www.assetfund.co.th 

ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(1) ในกรณีที่เป็นกองทนุตน้ทาง  
ใหใ้ชร้าคารบัซือ้คืนที่ค  านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนเงินที่จะสบัเปลี่ยน  
(2) ในกรณีที่เป็นกองทนุปลายทาง  
1.  ส าหรบักองทนุตราสารหนี ้ที่มีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 1 วนัท าการ (T+1) ใหใ้ชร้าคาขายที่ค  านวณไดเ้มื่อ

สิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วยที่ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บั  
2.  ส าหรบักองทนุอื่นๆ ใหใ้ชร้าคาขายที่ค  านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการที่บรษัิทจดัการถือว่าไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด

ตน้ทางเป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วยที่ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บั 

วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
1. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพื่อการออมภายใตก้ารจดัการของบรษัิทจดัการ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพื่อการออมที่อยู่ภายใตก้ารจดัการ สามารถท าไดโ้ดย
กรอกรายละเอียดในใบค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่ตอ้งการสบัเปลี่ยน บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุน
การขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะสง่มอบหลกัฐานการรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน  
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวบริษัทจัดการจะท าการสบัเปลี่ยนมายงักองทุนปลายทาง ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัถัด
จากวันที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนไดร้บัค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและไดม้ีการท ารายการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่สมบรูณแ์ลว้  
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2. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออม
ภายใตก้ารจดัการของบรษัิทจดัการอื่น 
(1) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากบรษัิทจดัการ (Switch out)  
ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้(กองทนุตน้ทาง) ไปยงักองทนุรวมเพื่อการออมที่อยู่ภายใตก้าร
จดัการของบริษัทจดัการอื่น (กองทนุปลายทาง) สามารถท าไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในใบค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยระบุ
จ านวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งการออกจากกองทนุตน้ทาง และระบุช่ือกองทนุปลายทางพรอ้มเอกสารหลกัฐานอื่ นใดที่บริษัทจดัการ
ก าหนดเพื่อประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน แลว้น าไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 
(กองทนุปลายทาง)  
(2) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้บริษัทจดัการ (Switch in) 
ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ามายงักองทนุรวมเพื่อการออมที่อยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ 
(กองทุนปลายทาง) สามารถขอรบัหนังสือชีช้วน เอกสารการเปิดบัญชีผูถื้อหน่วยลงทุน ใบค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไดท้ี่
บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดท้กุวนัท าการ ระหวา่งเวลาท าการ และแสดงความจ านงในการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนไดด้ว้ยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยกรอก
รายละเอียดและขอ้มลูต่างๆ ในใบค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
ส าหรบัผูล้งทนุที่ยงัไม่เคยมีบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งเปิดบัญชีผูถื้อหน่วยลงทนุโดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค าขอเปิด
บญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่าวบริษัทจดัการหรือผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งท าการสบัเปลี่ยนมายงักองทนุปลายทาง ภายใน 5 
วนัท าการนบัแตว่นัถดัจากวนัที่บรษัิทจดัการและ/หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนไดร้บัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุและไดม้ี
การท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่สมบรูณแ์ลว้  
3. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ กบักองทนุรวมเพื่อการออมภายใตก้าร
จดัการของบรษัิทจดัการ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมอื่นภายใตก้ารจดัการ (กองทนุตน้ทาง) มายงักองทนุรวม
เพื่อการออมที่อยู่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถท าไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในใบค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยระบุจ านวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งการออกจากกองทนุตน้ทาง โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไดห้ักค่าธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งกับการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง (ถา้มี) ไป
ช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยใชร้าคาขาย ราคารบัซือ้คืนและเงื่อนไขตามี่ระบไุวใ้นโครงการจดัการ และ/
หรือหนงัสือชีช้วน  
4. กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เมื่อเกิดเหตกุารณ ์“การเลิกกองทนุรวม” (โอนยา้ยการลงทนุ) 
เมื่อเกิดเหตุการณ์การเลิกกองทุนรวมตามหวัขอ้ “เง่ือนไขในการเลิกกองทุน” (ส่วนขอ้ผูกพัน) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ปยงักองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ โดยการ
ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนมีความประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดในกองทนุนีข้องผูถื้อหน่วยลงทุนและมอบหมายใหบ้ริษัทจดัการเป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทนุปลายทาง ทัง้นี ้หาก
บริษัทจดัการไม่สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกองทนุรวมเพื่อการออมอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการได ้บริษัทจดัการ
จะด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุไปยงักองทนุรวมเพื่อการออมอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการอื่น
ที่มีนโยบายที่ความเสี่ยงต ่ากว่าหรือใกลเ้คียงกบักองทนุนี ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดัการเห็นสมควร 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลา่ว บรษัิทจดัการจะด าเนินการโอนยา้ยกองทนุตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “การด าเนินการของ
บรษัิทจดัการเมื่อเลิกกองทนุรวม” (สว่นขอ้ผกูพนั) 
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เง่ือนไขวิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(1) ในกรณีที่เป็นกองทุนตน้ทางผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนตน้ทางระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่จะสบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วย
ลงทนุที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคท์ี่จะสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 
(2) บริษัทจัดการจะแจง้ใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการตรวจสอบรายการทั้งหมดกับทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน และหาก
ถกูตอ้งก็จะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุยกเลิกหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางและเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุ
ปลายทางเท่ากบัจ านวนหน่วยลงทนุที่ค  านวณไดต้ามหลกัเกณฑท์ี่ระบุไวใ้นหวัขอ้ราคาขายและราคารบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ 
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนัท าการ
นบัตัง้แตว่นัที่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(4) บริษัทจัดการอาจไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัไวแ้ลว้หรืออาจหยุดรบัค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดัการอยู่ในระหว่างการด าเนินการไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามหวัขอ้การไม่
ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 
(5) ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดย้ื่นค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนแลว้จะไม่สามารถเพิกถอนค าสั่งดงักล่าวไดเ้วน้แต่จะไดร้บัอนุมตัิจาก
บรษัิทจดัการก่อนเท่านัน้ 
(6) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางและสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุในการซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทนุปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ไดม้ีการบนัทึกขอ้มลูการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุลงในระบบของ
นายทะเบียนแลว้เท่านัน้ 
(7) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดตน้ทางและกองทุนเปิดปลายทาง จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไวใ้น
โครงการการจดัการและ/หรอืหนงัสือชีช้วนกองทนุเปิดตน้ทางและกองทนุเปิดเปลายทาง และ/หรือตามประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง
ประกาศก าหนด 
(8) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ของผูถื้อหน่วยลงทุน หากการสบัเปลี่ยนดังกล่าวขดักับ
หลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือท าใหเ้กิดความเสี่ยงทาง
กฎหมาย หรือต่อช่ือเสียงของบรษัิทจดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

เง่ือนไขอื่น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุง แกไ้ข เพิ่มเติม ขอ้  “การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขที่บริษัท
จัดการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั หากเป็นกรณีที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุและ/หรือแก่กองทนุรวม บรษัิทจดัการจะแจง้ให้
ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนั ก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการและ/หรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  

• ข้อก ำหนดอื่นๆ ของกองทุนรวมเพือ่กำรออม 
1 สิทธิประโยชนด์า้นภาษีของผูถื้อหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดี

กรมสรรพากร และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ถา้มี) หรอืกฎหมายภาษีอากรอื่นใดที่เก่ียวขอ้งที่จะมีขึน้ในอนาคต 
2 การลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการออมผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี เมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุไดด้  าเนินการ

ตามเง่ือนไขที่กฎหมายภาษีอากรก าหนดไวค้รบถว้นแลว้ ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยลงทนุจงึมีหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้
(1) ศกึษาคูม่ือการลงทนุ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุใหช้ดัเจนก่อนตดัสินใจลงทนุ 
(2) ตรวจสอบการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการออมของตนเองใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
(3) แสดงขอ้มลูการลงทุนต่อกรมสรรพากร และด าเนินการเสียภาษีในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือมีการลงทนุไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขในการไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร 
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3 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนบริษัท
จดัการจะบนัทกึบญัชีเงินลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละรายแยกรายการตามวนัที่ลงทนุ และเมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุ ขายคืน
หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุบริษัทจดัการจะค านวณตน้ทนุและผลประโยชนแ์ละหกัเงินลงทนุแต่ละรายการ
ตามวิธีการ "เขา้ก่อน ออกก่อน" (first in first out : FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่สมาคมบรษัิทจดัการลงทนุก าหนด 
ทัง้นี ้วนัที่ลงทนุ หมายถึงวนัที่ผูถื้อหน่วยลงทนุลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการออมแต่ละรายการ และในกรณีที่เป็นการรบัโอน
จากกองทนุรวมเพื่อการออม ใหห้มายความถึง วนัที่ผูถื้อหน่วยลงทนุลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการออมของรายการที่รบัโอนนัน้ 

4 หนงัสือรบัรองการซือ้หน่วยลงทนุและหนงัสือรบัรองการขายหน่วยลงทนุเพื่อใชส้ิทธิประโยชนด์า้นภาษีของผูถื้อหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะจัดท าหนังสือรบัรองการซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างนอ้ยตามแบบที่
สมาคมประกาศก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.และจดัส่งหนงัสือดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุเมื่อ
มีรายการซือ้หรอืขายคืนหน่วยลงทนุในแต่ละปีภายในเดือนมีนาคมของปีถดัไป 

5 หนงัสือรบัรองการโอนบริษัทจดัการจะจดัท าหนงัสือรบัรองการโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการออมที่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
ขายคืนเพื่อไปลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการออม โดยมีรายการอย่างนอ้ยตามแบบที่สมาคมประกาศก าหนด โดยไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และจดัส่งหนงัสือดงักลา่วพรอ้มเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินโอนคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
หรือวิธีการอื่นใดในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการออมไปยงักองทนุรวมเพื่อการออมอื่น ภายใน 
5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่บรษัิทจดัการหรือตวัแทนไดร้บัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่สมบรูณแ์ลว้ เพื่อเป็นขอ้มลู
ในการจัดท าทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเน่ืองและเพื่อให้เก็บไวเ้ป็นหลักฐานพรอ้มที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินของ
กรมสรรพากรตรวจสอบได ้

6 บรษัิทจดัการจะจดัใหม้ีระบบงานในการตรวจสอบการซือ้หรอืขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัใหม้ีระบบงานในการขายคืนหน่วย
ลงทุน รวมถึงจัดท าและส่งรายงานเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่สมาคมบรษัิทจดัการลงทนุก าหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ปัจจัยควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทนุรวม และแนวทำงกำรบรหิำรเพือ่ลดควำมเส่ียง 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท อาจเป็นเหตุใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทน
ตามที่คาดหวงั 
แนวทางการบรหิารเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยง : ผูจ้ดัการกองทนุมีหนา้ที่วิเคราะหส์ถานะทางการเงิน การบรหิารของบรษัิทที่ลงทนุ รวมทัง้
ธุรกิจและอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัของบรษัิทนัน้ๆ อย่างตอ่เน่ืองเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงดงักลา่ว 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรบัตัวขึน้ลง  โดยไดร้บัผลกระทบจาก
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ หรอืภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผนัผวนของคา่เงิน อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้  
แนวทางการบริหารเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะกระจายการลงทนุ โดยวิเคราะหข์อ้มลูของตราสาร และสภาวะการลงทนุ
ในขณะนัน้ 

• ปัจจัยควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเมืองและเศรษฐกจิของประเทศทีก่องทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)  
เน่ืองจากกองทนุอาจจะมีการลงทนุในตา่งประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได ้ 
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง  : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยง โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและ
เศรษฐกิจอย่างใกลช้ิดและน ามาพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 

• ปัจจัยควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 
คือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงินดอลลาร์
ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงบาทแข็ง กองทนุรวมจะไดร้บัเงินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวม
ลงทุนในช่วงเงินบาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงบาทอ่อนก็อาจได้รบัผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ซึ่งจะท าให้
ผลตอบแทน ที่ไดร้บัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากตอ้งแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ดงันัน้ การป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนจึง
เป็นเครื่องมือส าคญัในการบรหิารความเสี่ยงจากดงักลา่ว  
แนวทางการบรหิารเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยง  :  บรษัิทจดัการจะบรหิารความเสี่ยงดา้นนี ้โดยพิจารณาลงทนุในหรอืมีไวซ้ึง่สญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ (Derivatives) ที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงนิระหวา่งค่าเงนิสกลุพืน้ฐานที่ลงทนุกบัค่าเงนิบาท โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ
ปอ้งกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวม ดงันัน้ ผูล้งทนุอาจมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซือ้หรอืขายตราสารไม่ไดใ้นระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว ้เน่ืองจากโอกาสในการซือ้หรอืขาย
ตราสารมีจ ากดั  
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกนัความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุในตราสารที่มีสภาพคล่องสงูถึงปานกลางเพื่อความ
คล่องตวัในการบริหารกองทนุ 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูอ้อกตราสารหนีไ้ม่สามารถจ่ายคืนเงินตน้ และหรอืดอกเบีย้ไดต้ามที่ก าหนด 
แนวทางการบรหิารเพื่อป้องกนัความเสี่ยง : บรษัิทจดัการจะพิจารณาลงทนุในตราสารที่ผูอ้อกตราสารมีความมั่นคง มีสถานะการเงิน
ที่ดี และจะไดม้ีการจัดท าการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผูอ้อกตราสาร รวมถึงอัตราส่วนดา้นสภาพคล่องทาง
การเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอ 
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• ปัจจัยควำมเส่ียงของกำรลงทุนในตรำสำรทีมี่สัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงที่ เป็นไปตามเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอา้งอิงกับสินคา้หรือตวัแปรเฉพาะเมื่อสินคา้หรือตวัแปรและ
โครงสรา้งของตราสารประเภทนี  ้ไม่ขัดกับวัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของกองทุน อาทิ การเพิ่มความเสี่ยงดา้นอัตรา
แลกเปลี่ยนใหแ้ก่กองทุนตราสารหนี  ้(Currency Mismatch) หรือการสรา้งภาระผูกผันใหเ้กินกว่ามูลค่าสินทรพัยส์ุทธิของกองทุน 
(Leverage) เช่น การเขา้เป็นคู่สญัญาออปชนัที่ผกูพนักองทนุในฐานะผูใ้หส้ญัญา (Option Writer) โดยไม่มีการลงทนุในสินคา้อา้งอิง
เพียงพอต่อการสง่มอบ เป็นตน้ เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงดา้นเครดิตของคูส่ญัญาและ/หรือในตราสาร  
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกนัความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะเลือกลงทุนกับคู่สญัญาที่ไดร้บัการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ได้รบัการยอมรบัจากส านักงาน ก.ล.ต. 
นอกจากนี ้ตราสารดงักล่าวโดยส่วนใหญ่จะสามารถโอนเปลี่ยนมือไดแ้ต่มีสภาพคล่องต ่าท าใหก้องทนุมีความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง
ของตราสารได ้ดงันัน้ กองทุนจึงจะพิจารณาลงทุนในสดัส่วนที่เหมาะสมเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร 
และอายขุอง Structured Note ที่ไม่ยาวมากนกัเพื่อป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว นอกจากนัน้แลว้ บางตราสารใหส้ิทธิแก่ผูอ้อกและ/
หรือผูถื้อตราสารในการที่จะช าระหนีต้ามตราสารก่อนครบอายตุราสาร ซึ่งในการช าระหนีต้ามตราสารก่อนครบอายตุราสารนัน้ อาจมี
ผลกระทบจากมลูค่าหลกัทรพัยท์ี่ลดลงหรอืเพิ่มขึน้ 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk) 
เน่ืองจากสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ อาจมีความผันผวนมากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ย่อมท าใหส้ินทรพัยส์ทุธิมีความผนัผวนมากกวา่การลงทนุในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Asset) 
กรณีที่กองทนุลงทนุในหลกัทรพัยด์งักลา่วเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยง กองทนุจะผกูพนัตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาป้องกนัความเสี่ยง 
ซึง่ราคา ณ วนัใชส้ิทธิอาจมากกว่า หรือนอ้ยกวา่ราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้นี ้การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพื่อป้องกนัความ
เสี่ยงนัน้ อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงไดท้ัง้หมด และกรณีที่ผูจ้ัดการกองทุนคาดการณผ์ิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการ
ไดร้บัผลตอบแทนที่มากขึน้ 

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกนัความเสี่ยง : ผูจ้ดัการกองทนุจะวิเคราะหส์ถานการณอ์ย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหก้ารลงทนุในสญัญา
ซือ้ขายล่วงหนา้เป็นไปในทิศทางที่ถกูตอ้ง เพื่อป้องกนัความเสี่ยงและเพื่อใหก้องทนุมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่มากขึน้ โดยจะ
ลงทนุในสดัส่วนที่เหมาะสมกบัหลกัทรพัยท์ี่ตอ้งการป้องกนัความเสี่ยง 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงนิลงทนุกลับประเทศ (Repatriation Risk) 
เน่ืองจากกองทนุอาจมีการลงทนุในตา่งประเทศ กองทนุจงึมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ภายในประเทศท่ีกองทนุเขา้ไป
ลงทุน ทัง้นี ้เน่ืองจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และ
เศรษฐกิจได ้
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะด าเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี ้โดยติดตามสถานการณ์
ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกลช้ิด รวมถึงน าขอ้มูล Scoring ที่ได้จากแบบจ าลองของทาง Bloomberg ส าหรบัแต่ละ
ประเทศคูค่า้ที่บรษัิทจดัการมีสดัส่วนการลงทนุมาพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 
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ตำรำงสรุปอัตรำส่วน 

 
ส่วนที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ต ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS หน่วย ที่มีเง่ือนไขตามประกาศที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุก าหนด ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
4 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผูร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมีลกัษณะ

อย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
4.1 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรอืตราสารที่รฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20%  
(หรอืไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ีภาระผกูพนัมี
ภมูิล  าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้
credit rating แบบ national scale) 

5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรอืศกุกู ที่ ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียน 
5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ 
และไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่ว
ตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ 
ตอ้งขึน้ทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะ 
สงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 

 

6 ทรพัยส์ินดงันี ้
6.1  ตราสารทนุที่จดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบั 
ผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ  
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทนุที่ผูอ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท า
ใหม้ีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ)  
 
 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่ 
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
6.2 ตราสารทนุที่ออกโดยบรษัิทที่จดัตัง้ขึน้ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษัิทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบั 
ผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถึง
บรษัิทที่อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้ีการเพิกถอนหุน้ออกจาก
การซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 
6.3 หุน้ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรอืศกุกูที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 
6.4.2 มี credit rating1 อยู่ในระดบั investment grade  
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ 
6.4.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ 
และไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ีภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักลา่วตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 
ขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ 
ตอ้งขึน้ทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 
6.5 DW ที่ม ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6 ธุรกรรมดงันี ้ที่คูส่ญัญาม ีcredit rating 2 อยู่ในระดบั investment grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบั 
ผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แตไ่ม่
รวมถึงหน่วยดงักลา่วท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้ีการเพิกถอน
หน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ)  
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุที่ไม่ไดม้ีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสรา้ง
พืน้ฐานอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสิทธิการเช่า แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตาม
แนวทางที่ส  านกังานก าหนด 
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรอือยู่ใน ระหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET 
หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วย private equity 
ที่อยู่ระหว่างด าเนนิการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้ีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออก
จากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
6.9 หน่วย CIS ที่มีเง่ือนไขตามประกาศที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุก าหนด ที่จดทะเบียน
ซือ้ขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์ส  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ )แตไ่ม่รวมถึงหน่วยดงักลา่วท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจ
ท าใหม้ีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทนุที่มีลกัษณะกระจายการลงทนุใน
กิจการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางที่ส  านกังานก าหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

8 ทรพัยส์ินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
 1กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรอืผูม้ีภาระผกูพนัมีภมูิล  าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale ได ้
2 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศที่คูส่ญัญาในฐานะผูม้ภีาระผกูพนัมีภมูิล  าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale ได ้
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสาร หรอืคูส่ญัญา แลว้แตก่รณี 
1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. Derivatives on organized exchange 
 

ส่วนที ่2 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามกลุม่กิจการ (group limit) 
ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรพัยส์ินของบรษัิททกุบรษัิทที่อยู่ในกลุม่

กิจการเดียวกนัหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกบับรษัิทดงักลา่ว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี ้แลว้แตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน benchmark + 10%  

หมายเหต ุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 

ส่วนที ่3 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรอื P/N ที่นิติบคุคลตากฎหมายไทย  

(ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรอื
คูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรอืสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์นิที่ MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บญัชี เวน้แตเ่ป็น MF ที่มีอายโุครงการ  
< 1 ปี ใหเ้ฉลี่ยตามรอบอายกุองทนุ 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ที่อายกุองทนุ 
คงเหลือ < 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ที่มี
อายโุครงการ > 1 ปี  

2 ทรพัยส์ินดงันี ้
2.1 B/E หรอื P/N ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่ MF ไดด้  าเนินการใหม้ีการรบัโอน
สิทธิเรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรอืมเีง่ือนไขให ้MF 
สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้
2.2 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี ้

รวมกนัไม่เกิน 25% 



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อีโวลชูั่น ไชน่า อิควิตี ้เพื่อการออม   27 
 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
(ขอ้นีไ้ม่ใชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ที่ลงทนุใน B/E 
P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายไุม่เกินอายกุองทนุหรือรอบ
การลงทนุของ MF หรือมีการลงทนุใน derivatives เพื่อใหท้รพัยส์ินดงักลา่วมี
อายสุอดคลอ้งกบัอายกุองทนุ) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึง่ไดแ้ก ่ทรพัยส์ินตามขอ้ 8 ของสว่นที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณ

ตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี ้ 
ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ศกุกู หรอืตราสาร Basel III ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
5.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ของสว่นที่ 1 : อตัราสว่น 
การลงทนุที่ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 
5.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากวา่ investment grade หรอืไม่ม ีcredit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
 

6 derivatives ดงันี ้
6.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives  ที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงที่มอียู่ 
6.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพ่ือการลดความเสี่ยง (non-hedging) global exposure limit 

6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทนุแบบ
ซบัซอ้น 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MFไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั product limit 
 
ส่วนที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที่ลงทนุ (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน 
1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนึ่ง ทกุ MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัตอ้งมีจ านวนหุน้ของบรษัิท

รวมกนั < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทนัน้  
2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ  

ตราสาร Basel III และศกุกู ของผูอ้อก
รายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทยหรอื
ตราสารหนีภ้าครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออก 
ตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ ทัง้นี ้
ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชี
ถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหนีส้ินทางการเงิน
ดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลู
หนีส้ินทางการเงินนัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ 
ผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีล่าสดุ2 ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณีที่ผูอ้อกตราสาร
ได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ  
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี  credit rating ให ้
บลจ. ลงทนุเพื่อกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 
3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อก
ตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ  
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน 
2. ธนาคารออมสิน  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
9. บล.  
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทนุ CIS 
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถว้นดงันีโ้ดยไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ที่ออกหน่วยนัน้ เวน้
แตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุที่มลีกัษณะครบถว้นดงันี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบ
จากส านกังาน 
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง  

5 หน่วย property ของกองทนุใด 
กองทนุหนึง่ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ที่ออก
หน่วยนัน้ เวน้แตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุที่มลีกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทนุ private equity 
หมายเหต ุ :  
1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผูอ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ 
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 

 
ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ย 
การลงทนุของกองทนุ และ/หรือที่แกไ้ขเพิ่มเติม  
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่เดอืน มิถุนำยน ถงึ พฤษภำคม ย้อนหลัง 3 

 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทนุ)  

รำยกำรทีเ่รยีกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
5 ก.ค. ปี 64  

ถงึ  
30 มิ.ย. ปี 65 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวมทัง้หมด  ไม่เกินร้อยละ 4.49 ตอ่ปี  
ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยรวมทัง้หมดทีป่ระมำณกำรได้  
1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ตอ่ปี 1.60 
2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกินรอ้ยละ 0.08 ตอ่ปี 0.04 
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ  ไม่เกินรอ้ยละ 1.00 ตอ่ปี 0.99 
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1 ไม่เกินรอ้ยละ 1.41 ตอ่ปี  
▪ ค่าใชจ้่ายในการจดัท าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์  
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (IPO) 

ตามที่จ่ายจรงิ แต่ไม่เกินรอ้ยละ  
0.50 ต่อปี ของจ านวนเงินทนุโครงการ 

0.06 

▪ ค่าใชจ้่ายในการจดัท าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 
ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

ตามที่จ่ายจรงิ  
แตไ่ม่เกินรอ้ยละ 0.50 ต่อปี 

0.48 

▪ ค่าประกาศ NAV ในหนงัสอืพิมพ ์ ตามที่จ่ายจรงิ - 
▪ ค่าสอบบญัชี ตามที่จ่ายจรงิ 0.38 

ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยทีป่ระมำณกำรไม่ได ้  
▪ ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ 0.30 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเกบ็จริงทัง้หมด 2 3.85 
▪ ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามที่จ่ายจรงิ 0.50 

 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จำกผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน)  

รำยกำรทีเ่รียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
5 ก.ค. ปี 64  

ถงึ  
30 มิ.ย. ปี 65 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 
• ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 
• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้  ไม่มี ไม่มี 
• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก 3 1.00 ยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ 
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 
• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุหรอืเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแทน
ฉบบัเดิมที่สญูหาย 

ฉบบัละ 50 บาท ยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ 

• ค่าธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ อตัราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนด 
• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ หรอืคา่ธรรมเนียม
การหกัเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ 

อตัราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนด 

• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่ผูถื้อหน่วยลงทนุขอใหบ้รษัิทจดัการ หรอืนายทะเบียน
ด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่เกิน 75 บาทตอ่รายการ ยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ 
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หมำยเหตุ 
1 เมื่อค านวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามขอ้ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทนุรวมทัง้หมด 

2 ไม่รวมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์และคา่ธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์และไม่รวมค่าใชจ้่ายภาษีตราสารหนี ้
3 บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทนุโดยตรงเมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุยื่นค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยจะยกเวน้ค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วส าหรบัการสบัเปลี่ยนภายใตก้ารจดัการของบรษัิทจดัการ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได ้โดย
บริษัทจดัการจะแจง้รายละเอียดหลกัเกณฑใ์นการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซตบ์ริษัทจดัการและ/หรือเว็บไซต์
ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่ าเพิ่ม
และภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี)  

บริษัทจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ทกุวนัที่
มีการค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิโดยใชม้ลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  านวณ นัน้เป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม  

บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูตามที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงการ 
บรษัิทจดัการจะประกาศใหท้ราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

ทัง้นี ้บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดไ้ม่เกินกวา่รอ้ยละ 5  ตามอตัราที่ระบไุวใ้นโครงการเทียบกบั
อตัราของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนบัแตว่นัที่บรษัิทจดัการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียม/คา่ใชจ้่ายดงักลา่วเพิ่มขึน้ ในกรณีเกินกวา่รอ้ยละ 5  
ตามอตัราที่ระบุไวใ้นโครงการเทียบกบัอตัราของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัที่บริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ้่าย
ดงักล่าวเพิ่มขึน้ บรษัิทจดัการเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท าโดยวิธีการที่เหมาะสมอนัท าใหม้ั่นใจไดว้่าผูล้งทนุไดร้บัทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
60 วนัก่อนการเรยีกเก็บเพิ่มขึน้ เช่น เว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ และแจง้ใหส้  านกังานทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่เปลี่ยนแปลง 
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หมายเหต ุ: บรษัิทจดัการไดค้  านวณมลูค่าหลกัทรพัยข์องกองทนุโดยใชว้ิธีการค านวณตามหลกัเกณฑข์องสมาคมบรษัิทจดัการกองทนุ (AIMC) 
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ค ำอธิบำยกำรจดัอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถอื 

AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเสี่ยงต ่าที่สดุ บรษัิทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูสดุ 
ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะสง่ผลกระทบนอ้ยมาก 

AA มีความเสี่ยงต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แตอ่าจไดร้บัผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

A มีความเสี่ยงในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูแตอ่าจไดร้บัผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

BBB มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑป์านกลาง ความผนัผวนที่เกิดขึน้จากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลใหค้วามสามารถในการช าระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บรษัิทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกที่ไดร้บัอนัดบัเครดิตใน
ระดบัดงักลา่วท่ีมีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บรษัิทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกที่ไดร้บัอนัดบัเครดิตใน
ระดบัดงักลา่วท่ีมีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุน 

รอบปีบัญช ีสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2565 
(NAV ณ 30 มิถุนำยน 2565 = 7.2790 บำท) 

ASP-EVOCHINA-SSF ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน 

(ตำมเวลำ) 
6 เดือน 

(ตำมเวลำ) 
1 ปี1 

)ต่อปี(  
3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี1 

)ต่อปี(  
10 ปี1 
(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทุน2 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม -13.61% 7.90% -13.61% - - - - -27.94% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั* -4.27% 9.92% -4.27% - - - - -21.97% 
ความผนัผวนของผลการ
ด าเนินงาน(standard deviation) 

37.64% 38.93% 37.64% - - - - 32.11% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation)  *  

40.04% 35.14% 40.04% - - - - 34.83% 

Information Ratio -1.03 -0.66 -1.03 - - - - -0.41 

หมำยเหตุ : 
- วนัที่จดทะเบียนกองทนุ 5 กรกฎาคม 2564 
- *ดชันี MSCI China Total Return สดัส่วน 100% โดยปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน  
-  1% ต่อปี 
-  2% ต่อปี ยกเวน้กรณีที่กองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิ 
- การวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัขึน้ตามประกาศสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ เรื่อง มาตรฐานการวดัและน าเสนอผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวม 

- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์ิน หรอืคา่ใชจ้่ายต่างๆ 
- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรยีบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี 
(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 30 มิถุนำยน 2565 

-44.87% 
 
 
 
 

อำยุเฉล่ียของทรัพยสิ์นทีก่องทนุรวมลงทุน 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 30 มิถุนำยน 2565 

N/A 
 
 
 
 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทนุของกองทนุรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 30 มิถุนำยน 2565 

84.49% 
 
 
 
 

ข้อมูลกำรถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 30 มิถุนำยน 2565 

N/A* 
* ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ี่เว็บไซต ์www.assetfund.co.th 

 
 
  

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

• ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัสิทธิประโยชนท์างภาษีที่ระบไุวใ้นคูม่ือการลงทนุ ในกองทนุรวมเพื่อการออมตามประกาศลงทนุดว้ย 

• หน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยการลงทุนของกองทนุ ไม่สามารถ
น าไป จ าหน่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลกัประกนัได ้ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

• ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการออมจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี หากไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการลงทนุที่กรมสรรพากร
และ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศก าหนด และตอ้งคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที่เคยไดร้บัและจะตอ้งช าระคืนเงินภาษีที่
ไดร้บัลดหย่อนและเงินเพิ่มใหแ้ก่กรมสรรพากร 

• กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management (EPM)) และ
อาจลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) กองทนุจงึมีความเสี่ยงมากกวา่กองทนุรวมอื่น จงึเหมาะสม
กบัผูล้งทุนที่ตอ้งการผลตอบแทนสงูและสามารถรบัความเสี่ยงไดส้งูกว่าผูล้งทุนทั่วไป ผูล้งทนุจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความ
เขา้ใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และผูล้งทนุควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณก์าร
ลงทนุ วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ และฐานะการเงินของผูล้งทนุเอง 

• กองทนุรวมอาจ/จะมีการกระจุกตวัของการถือหน่วยลงทนุของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หากผูถื้อ
หน่วยลงทนุดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเสี่ยงใหก้องทนุตอ้งเลิกกองทนุรวมได้ ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือ
หน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ www.assetfund.co.th 

• ในกรณีที่มีแนวโนม้ว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทนุเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจดัการอาจ
ใชด้ลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุที่ไดร้บัไวแ้ลว้หรอืหยดุรบัค าสั่งดงักลา่วได ้

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นเพื่อบริษัทจดัการ  เช่นเดียวกันกบัที่บริษัทจัดการลงทุน ในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินอื่นเพื่อกองทนุรวมตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านักงานก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัใหม้ีระบบงานที่ป้องกนัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซตบ์ริษัท 
www.assetfund.co.th 

• ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มลูที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวขอ้งไดท้ี่ส  านักงาน คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• บรษัิทจดัการไม่สามารถรบัผลประโยชนต์อบแทนเพื่อประโยชนข์องผูป้ระกอบธุรกิจเองได ้เน่ืองจากเป็นขอ้หา้มตามกฎหมาย และ
เป็นเรื่องที่ไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เวน้แต่เป็นการรบัผลประโยชนท์ี่ผูป้ระกอบธุรกิจ หรือพนักงานของผูป้ระกอบธุรกิจไดร้บัตาม
เทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิ ที่ผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดไวภ้ายในบรษัิท ซึง่สามารถขอดแูนวทางนีไ้ดท้ี่บรษัิทจดัการ 

• บริษัทจดัการอนญุาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได  ้โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคม
บริษัทจดัการลงทนุก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทนุดงักลา่วใหบ้ริษัทจดัการทราบ เพื่อที่บรษัิทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูล
การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

• การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงวา่ส านกังานไดร้บัรองถึงความถกูตอ้งของ
ขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

 
หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที ่1 กรกฎำคม 2565 
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