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ประเภท และนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม
ประเภท

: กองทุนตราสารทุน

อำยุโครงกำร

: ไม่กาหนด

วันทีไ่ ด้รับอนุมัตใิ ห้จัดตัง้ และจัดกำรกองทุนรวม : วันที่ 9 ตุลาคม 2561
วันจดทะเบียนกองทุนรวม : 6 พฤศจิกายน 2561
กองทุนรวมนีจ้ ะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่มีการจดทะเบียนธุรกิจและ/หรือดาเนิน
ธุรกิ จและ/หรือ มี รายได้ห ลัก จาการประกอบกิ จ การ ในสาธารณรัฐประชาชนจี น และ/หรือ เขตบริห ารพิ เศษฮ่อ งกงและ/หรือ ประเทศ
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่จดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุน CIS และ/หรือกองทุน
รวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะดังกล่าวข้างต้นด้วย โดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้ และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย
CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุน
สินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลกั ษณะทานองเดียวกันโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดให้กองทุน ลงทุนได้ ทัง้ นี ้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net
exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ที่มีอยู่จาก การลงทุน
รวมทัง้ อาจทาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีมีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนีท้ ่ีไม่ได้รบั การ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจมีไว้ซ่งึ ตราสารหนีท้ ่ีมีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนีท้ ่ีไม่ได้รบั การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) ได้ เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนีน้ นั้
ได้รบั จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (listed securities) แล้วแต่
กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้
ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะทาการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามความ
เหมาะสมสาหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาจากปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
เช่น ปั จจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็ นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) หรือ
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund) หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์
ต่างประเทศได้ โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน และ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนการ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นบั ช่วงระยะเวลา
ดังนีร้ วมด้วยก็ได้ ทัง้ นี ้ โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รบั คาสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
โอนย้ายกองทุนจานวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี ้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทาการ
นโยบำยกำรลงทุน สัดส่วนกำรลงทุน และผลกำรดำเนินงำนของกองทุนต่ำงประเทศที่มีกำรลงทุนเกินกว่ำร้อยละ 20 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
• กองทุน China Evolution Equity Fund
เพื่อเพิ่มมูลค่าหุน้ ในระยะยาว ผ่านการเติบโตของมูลค่าการลงทุน กองทุนมีกลยุทธ์ในการบริหารการลงทุนแบบเชิงรุ กและกระจายการ
ลงทุนบริษัทจดทะเบียนสัญชาติจีน ทัง้ นี ้ อาจมีความเสี่ยง*จาก*การลงทุนบริษัทขนาดเล็กอย่างมีนยั สาคัญ
คุณสำมำรถศึกษำข้อมูลกองทุนได้ที่ : https://www.troweprice.com/financial-intermediary/lu/en/funds/sicav/china-evolution-equityfund.html
หมายเหตุ : กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี ้ จะลงทุนใน Class Q9 (Inception Date 7 Apr 2021)
ดังนัน้ ข้อมูลรายละเอียดของ Class Q9 กองทุน China Evolution Equity Fund จะเปิ ดเผยรวมกับ Fund Fact Sheet – Class I
ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุน
กองทุน China Evolution Equity Fund - Class Q9 ยังไม่มีผลการดาเนินงานในอดีต
หมายเหตุ : ตามข้อบังคับ MIFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) ห้ามแสดงผลการดาเนินงานหากยังไม่ครบ 1 ปี
- แหล่งที่มาของข้อมูล: Factsheets ของ China Evolution Equity Fund ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
- สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี: https://www.troweprice.com/financial-intermediary/lu/en/funds/sicav/china-evolution-equityfund.html
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนจะได้อะไรจำกเงินลงทุน
ผูล้ งทุนมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนในรูปของกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ เมื่อผูล้ งทุนขายคืนหน่วยลงทุน
ลักษณะสำคัญของกองทุน

• มีกำรกำหนดประเภทผู้ลงทุน หรือแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หรือไม่ :
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

• กองทุนรวมนีม้ จี ำนวนเงินทุนโครงกำรล่ำสุดเท่ำใด ?
3,000 ล้านบาท บริษั ทจัดการสงวนสิทธิ ท่ีจะเพิ่มเงิน ทุนของโครงการและ/หรือวงเงินลงทุนในต่างประเทศได้ โดยจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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• เหมำะสมกับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในระยะเวลำนำนเท่ำใด ?
เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูล้ งทุนที่ตอ้ งการกระจายการลงทุนไปยังตราสารทุนต่างประเทศ และสามารถรับความผันผวนของราคาหุน้
หรือตราสารทุน อื่น ใดที่ กองทุน รวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับ ตัวเพิ่ม สูงขึน้ หรือลดลงจนต่ ากว่ามูล ค่าที่ ลงทุน และท าให้ขาดทุนได้
สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนีท้ ่วั ไป

• ปั จจัยใดมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุน ?
1. ความผันผวนทางด้านราคาหรือผลตอบแทนที่อาจเกิดขึน้ กับหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุน
2. การขาดสภาพคล่องของตราสาร
• เป็ นกองทุนรวมทีม่ ีผู้ประกันเงินลงทุน หรือมุ่งเน้นคุ้มครองเงินต้น หรือไม่ ?
เป็ นกองทุนรวมทั่วไปที่ไม่ใช่กองทุนที่มีผปู้ ระกันเงินลงทุน และไม่ได้คมุ้ ครองเงินต้น

• รอบระยะเวลำบัญชี
วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชี วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

• กำรลงทุนในกองทุนรวมนีค้ วรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ัด (Benchmark) ใด ?
ดัชนี MSCI China Total Return ในสัดส่วน 100%
โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยน
ตัวชีว้ ดั คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่
ผูล้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/
หรือ ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ
การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผอู้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป
โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

• ท่ำนสำมำรถซือ้ กองทุนนีค้ วบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) ได้หรือไม่
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ท่ีบริ ษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โดยเริ่มเปิ ดซือ้ -ขาย
ครัง้ แรก ตัง้ แต่วนั ที่ 8 ธันวาคม 2564 เป็ นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้ นี ้ การซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
อาจมีขอ้ กาหนด และวิธีปฏิบตั ิท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
จึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน

• กำรลงทุนในรูปแบบกำรซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) คืออะไร
การลงทุนในรูปแบบการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ การที่ผลู้ งทุนขอทาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัท
ประกันชีวิตจะนาเงินค่าเบีย้ ประกันส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผูล้ งทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวม ที่บริษัท
ประกันชีวิตกาหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบีย้ ประกันชีวิตที่จะนาไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็ นเท่าใดขึน้ อยู่กบั หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ในกรมธรรม์ ทัง้ นี ้ เงินค่าเบีย้ ประกันชีวิตที่นาไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผล
ประกอบการของกองทุนรวมที่ผลู้ งทุนเลือกไว้
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ข้อกำหนดในกำรซือ้ ขำยและโอนหน่วยลงทุน

• กองทุนรวมนีม้ วี ิธีกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร ?
กำรเปิ ดเสนอขำยหน่วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรกและครัง้ ถัดไป ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 บาท
ในกรณี ท่ีไม่เคยมีบัญชีผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูส้ นใจลงทุนต้องเปิ ดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนและเอกสารที่กาหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็ นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน การเปิ ดบัญชีดงั นี ้
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
1. กรณีบคุ คลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสาเนาหนังสือ
เดินทางซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้อง
2. กรณีนิติบคุ คล
(1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และเงื่อนไขการลงนาม
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
ทัง้ นี ้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนและใบคา
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทัง้ เงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกาหนดต่อไป
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่บี ญ
ั ชีของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่มีมลู ค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนนั้ ไม่มกี ารติดต่อขอใช้บริการเป็ นเวลานานติดต่อกัน
เกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดบัญชีดงั กล่าว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก (หลัง IPO)
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ทุกวันทาการซือ้ ขาย ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ ถึงเวลา 14.00 น.
โดยผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าตามเงื่อนไขของการสั่งซือ้ ครัง้ แรกและครัง้ ถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุน
ที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณและเป็ นราคาที่รบั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
ผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถทาการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) หรือ
ช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) เช่น Asset Plus Online (https://tradeassetfund.com), แอปพลิเคชัน ASP FUND
โดยสามารถดาวน์ โ หลดได้ ผ่ า น App Store (iOS) และ Play Store (Android) ทั้ ง นี ้ สามารถดู ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ท่ี เ ว็ บ ไซต์
www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมูลได้ท่ฝี ่ าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 14.00 น.
ของวันส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ โดยผูส้ ่งั ซือ้ ต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนของบลจ. แอสเซท พลัส จากัด ” ซึ่ง
เป็ นบัญชีกระแสรายวันที่เปิ ดไว้กบั ธนาคาร ดังต่อไปนี ้
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บรู ณะ
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอาคารสาทรซิตี ้
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7. ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) สาขาสาทร 2
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดงั กล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ทัง้ นี ้ ดอกเบีย้ รับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รบั จากบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็ นผลประโยชน์ต่อกองทุน
อนึ่ง หากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนส่งคาสั่งซือ้ ภายหลังช่วงระยะเวลาที่กาหนด หรือในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่ได้รบั ค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ภายในช่วงระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือเป็ นการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไปตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วัน
ทาการซือ้ ขายถัดไป
ในการชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นที่ จัดตัง้ โดยบริษัทจัดการเพื่ อ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนีก้ ับ บริษัท
จัดการไม่ได้
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว
เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผูส้ ่ งั ซือ้ จะไม่สามารถยกเลิกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริ ษัท
จัดการเป็ นกรณีพิเศษ
สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุน ใน
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธการสั่งซือ้ ตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณีท่ี
บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซือ้ ในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือต่อ
ชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริการ การซือ้ หน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า (Saving Plan)
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริการการซือ้ หน่วยลงทุนแบบสม่าเสมอด้วยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนสามรถติดต่อขอใช้บ ริก ารได้ท่ี บ ริษั ท จัดการและ/หรือผู้ส นับ สนุน การขายหรือ รับ ซือ้ คืน (ถ้ามี) โดยกรอกแบบฟอร์ม
“หนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝากเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน และใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนล่วงหน้า” โดยบริษัทจัดการจะทาการส่งข้อมูลการ
หักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็ นการชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนตามจานวน และงวดการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ใน
แบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝากเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน และใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนล่วงหน้า” ทัง้ นี ้ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ
วิธีการต่างๆ ตามที่บริษัทจัดการกาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซือ้ หน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพบว่าเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รบั จากผู้
สั่งซือ้ ไม่ถกู ต้องครบถ้วน หรือในกรณีท่ไี ม่สามารถดาเนินการหักบัญชีเงินฝากเป็ นจานวน 2 งวดติดต่อกัน
การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่ งั ซือ้ โดยคานวณจากจานวนเงินที่ได้รบั ชาระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทา
การขาย โดยจานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบั จัดสรรจะคานวณตามหลักสากลเป็ นตัวเลขทศนิยม 5 ตาแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 ตาแหน่งโดย
ตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีท่จี านวนเงินที่ระบุในใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้ตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ในกรณี ท่ีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนั้นมีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบั อนุมัติจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซือ้ ก่อนได้ก่อน” ตามคาสั่งซือ้ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในกรณีท่สี ่งั ซือ้ พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผสู้ ่งั ซื อ้ ที่
สั่งซือ้ พร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผูส้ ่ งั ซือ้ แต่ละรายสั่งซือ้ เข้ามา (Pro Rata) ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
จัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ ่งั ซือ้ ทราบล่วงหน้า
การคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ในกรณีท่ีผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนและจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่ งั ซือ้ รวมกันเกินจานวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซือ้ ก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซือ้ พร้อมกัน และมีหน่วย
ลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผูส้ ่ งั ซือ้ ที่ส่ งั ซือ้ พร้อมกันนั้นตามสัดส่วน
จานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่ งั ซือ้ แต่ละรายสั่งซือ้ เข้ามา (Pro Rata) ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ไม่ได้รบั การจัดสรร
พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผสู้ ่งั ซือ้ ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 5
วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
บริษั ท จัด การสงวนสิ ท ธิ ท่ี จ ะเพิ่ ม เติ ม ยกเลิ ก หรือ เปลี่ ย นแปลง วัน เวลาและวิ ธี ก ารซื อ้ ขายหน่ ว ยได้ในอนาคต ภายใต้เงื่ อ นไข
หลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
วิธีกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่
บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) เช่น Asset Plus Online (https://tradeassetfund.com), แอปพลิเคชัน ASP FUND โดยสามารถดาวน์โหลดได้
ผ่าน App Store (iOS) และ Play Store (Android) ทัง้ นี ้ สามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่เี ว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมูลได้ท่ี
ฝ่ าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุก วันทาการซือ้ ขาย โดยไม่มีขนั้ ต่าในการส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตัง้ แต่เวลา
เริ่มทาการ ถึงเวลา 14.00 น. สาหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ของวันทาการซือ้ ขายใด ให้ถือว่าเป็ นการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไป ตามราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ น
เกณฑ์ในการคานวณและเป็ นราคาที่รบั รองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว โดยบริษัทจัดการจะกาหนดวันเริ่มทาการรั บคาสั่งขายคืน
หน่ วยลงทุน ภายใน 15 วัน นับ ตั้งแต่วัน ถัดจากวัน จดทะเบี ย นกองทรัพ ย์สิ น เป็ น กองทุนรวมกับ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว
วันทาการซือ้ ขาย หมายถึง วันทาการปกติของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุนต่างประเทศและ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและ/
หรือตามที่บริษัทจัดการกาหนด
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)ได้รบั คาสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนและได้ทารายการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแล้ว ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ ได้รบั อนุญาต
จากบริษัทจัดการเป็ นพิเศษ
ผูส้ ่งั ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาสั่งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษหรือเป็ นกรณีท่บี ริษัทจัดการอยู่
ในระหว่างการดาเนินการตามข้อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน"
อนึ่ง ในกรณีท่บี ญ
ั ชีของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่มีมลู ค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนนั้ ไม่มกี ารติดต่อขอใช้บริการเป็ นเวลานานติดต่อกัน
เกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดบัญชีดงั กล่าว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
การจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรื อไม่รบั ซือ้ คืน
หน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ ่งั ขาย
คืน โดยคานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันที่บริษัทจัดการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
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ในกรณีท่ีผสู้ ่งั ขายคืนเป็ นจานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนเงินที่ส่งั ขายคืน โดยคูณจานวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการรับซือ้ คืนนัน้
ในกรณีท่ีผสู้ ่งั ขายคืนเป็ นจานวนเงิน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนหน่วยลงทุนที่ส่งั ขายคืนด้วย ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ คานวณ
ได้ ณ วันทาการรับซือ้ คืนนัน้ ทัง้ นี ้ จานวนหน่วยลงทุนที่คานวณได้จะเป็ นตัวเลขทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส้ ่ งั ขายคืนมีจานวนหน่วยลงทุนตาม
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่วยลงทุนที่ส่งั ขายคืน ในกรณีท่จี านวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่า
จานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืน
หน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ ่งั ขายคืนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ซ่งึ เป็ นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เท่าที่บริษัทจัดการ
สามารถรับซือ้ คืนได้จากจานวนเงินสดของกองทุน
บริษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
จานวนนัน้
การชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั วันรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชาระค่าขายคืนตามกาหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาในการ
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกาหนดโดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่เสร็จสิน้ การ
คานวณดังกล่าว
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทาการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนระบุไว้
ในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน หรือใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

• วิธีสับกำรเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่ำงไร ?
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี ้ กับกองทุนเปิ ดอื่นที่บริษัทจัดการ
กาหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตามเงื่อนไขวันเวลาการรับคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่กาหนด
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของอีกกองทุน
หนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึง่ ได้หกั ค่าธรรมเนียมการรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีท่กี องทุนต้นทางใดมีการคิดค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคานวณหน่วยลงทุนที่จะขายคืนจากกองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคานวณโดยระบบ
“เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะหยุดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวหรือถาวรในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าการรับ
คาสั่งดังกล่าวไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดหรืออาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)
ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการกาหนดให้
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการซือ้ ขาย ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ ถึงเวลา 14.00น.โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยน
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หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี)
เช่น Asset Plus Online (https://tradeassetfund.com), แอปพลิเคชัน ASP FUND โดยสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน App Store (iOS)
และ Play Store (Android) ทัง้ นี ้ สามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมูลได้ท่ีฝ่าย Asset Plus
Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111
ราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีท่เี ป็ นกองทุนต้นทาง
ให้ใช้ราคารับซือ้ คืนที่คานวณได้เมื่อสิน้ วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนเงินที่จะสับเปลี่ยน
(2) ในกรณีท่เี ป็ นกองทุนปลายทาง
1. สาหรับกองทุนตราสารหนี ้ ที่มีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทาการ (T+1) ให้ใช้ราคาขายที่คานวณได้เมื่อสิน้ วัน
ทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั
2. สาหรับกองทุนอื่นๆ ให้ใช้ราคาขายที่คานวณได้เมื่อสิน้ วันทาการที่บริษัทจัดการถือว่าได้รบั เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้น
ทางเป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีท่กี องทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยน
(2) ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางระบุจานวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์ท่จี ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่
ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(3) บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการตรวจสอบรายการทัง้ หมดกับทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็
จะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
เท่ากับจานวนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ตามหลักเกณฑ์ท่รี ะบุไว้ในหัวข้อ 8.2.3 ราคาขายและราคารับซือ้ คืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ที่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการอาจไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีท่บี ริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดาเนินการไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อการไม่ขาย
หรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(6) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ย่นื คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนคาสั่งดังกล่าวได้เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั ิจากบริษัท
จัดการก่อนเท่านัน้
(7) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง จะเกิดขึน้ หลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนลงในระบบของนาย
ทะเบียนแล้วเท่านัน้
(8) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดต้นทางและกองทุนเปิ ดปลายทาง จะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการการ
จัดการและ/หรือหนังสือชีช้ วนกองทุนเปิ ดต้นทางและกองทุนเปิ เปลายทาง

• กรณีใดทีบ่ ริษัทจัดกำร สงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน ?
1. บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ ท่ีจะปฏิเสธหรือ
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ระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลอเมริกนั (US person)
ดังที่กล่าวมาข้างต้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธการจองซือ้ ตามคาสั่งจองซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณีท่บี ริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการจองซือ้ ใน
กรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง กฎหมายของ
บริษัทจัดการ หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการซือ้ หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อาจเป็ นความผิดมูลฐานหรือ ความผิดฐานฟอก
เงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

• มีกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืน กำรไม่ขำย/ไม่รับซือ้ คืน หยุดรับคำสั่งซือ้ /ขำยคืน แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร?
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีท่ีเข้าเหตุ ดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุท่ีทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถกู ต้องนัน้ ต่างจากราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขนึ ้ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งทีร่ ับไว้แล้ว
การดาเนินการในกรณีท่ีผอู้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี ้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง
หรื อ ไม่ ส ามารถจ าหน่ ายได้ด้วยราคาที่ ส มเหตุ ส มผล (side pocket) บริษั ท จั ดการกองทุ น รวมจะปฏิ บั ติ ตามประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้สงู สุดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซือ้ ขายหน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบ
ของผูด้ แู ลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension
of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทัง้ นี ้ การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of
dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคาสั่งซือ้ และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทาการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคาสั่งซือ้ และ/หรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคาสั่งซือ้ และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผูล้ งทุน หากการสั่งซือ้ ดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
กำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุน
เป็ นไปตามประกาศ

• กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธกี ำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร ?
- ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ภายใต้ขอ้ จากัดการโอนหน่วยลงทุน โดยผู้โอนจะต้องชาระค่าธรรมเนี ยมการโอน
รายการละ 50 บาท
- บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนึ ้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ ท่ีจะปฏิเสธหรือ
ระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลอเมริกนั (US person)
ดังที่กล่าวมาข้างต้น

• ผู้ถอื หน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้
จำกช่องทำงใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากเว็บไซต์ www.assetfund.co.th
สิทธิของผู้ถอื หน่วยลงทุน

• กองทุนรวมนีม้ กี ำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร ?
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือผูล้ งทุนทุกครัง้ ที่มีการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

• ผู้ลงทุนถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ?
กรณีท่บี คุ คลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั
คะแนนเสียงของบุคคลนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่
มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่

• ช่องทำง / วิธกี ำรตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิ ดเผยไว้ท่ี
สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
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• ช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนทำได้อย่ำงไร ?
- ติดต่อบริษัทจัดการที่ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด โทรศัพท์ 02-672-1111
- สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศัพท์ 02-263-6000
- ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-470-3200-1 โทรสาร 02-470-1996-7

• กำรระบุภูมิลำเนำในประเทศไทยเพือ่ กำรวำงทรัพย์สำหรับผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรำยทีไ่ ม่มีภูมิลำเนำในประเทศไทย
การระบุภมู ิลาเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณีท่ผี ถู้ ือ
หน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ตี อ้ งมีการวางทรัพย์

• บริษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจำกบุคคลทีเ่ ป็ นผู้ให้บริกำร อันเนื่องมำจำกกำรใช้บริกำรของบุคคล
ดังกล่ำวในกำรจัดกำรกองทุนได้แต่ต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบั ไว้นนั้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัน้ บ่อยครัง้ เกินความจาเป็ นเพื่อให้กองทุนได้รบั ประโยชน์
จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทาด้วยความเป็ น
ธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่อี าจมีไว้ได้ของกองทุนนัน้ ด้วย
บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรของกองทุน

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

• รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท
1.
2.
3.
4.

นายนภดล
นายพิทเยนท์
นายโสภณ
ดร. พัชร

รมยะรูป
อัศวนิก
บุณยรัตพันธุ์
สุระจรัส

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

• รำยชื่อผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)
1. ดร. พัชร
2. นายคมสัน
3. นายณัฐพล

สุระจรัส
ผลานุสนธิ
จันทร์สิวานนท์

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

• จำนวนกองทุนรวมทัง้ หมดภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท
ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีจานวนกองทุนรวมทัง้ หมด 50 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 49,655,167,215.24 บาท
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• รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายณัฐพล
นายไมตรี
นายกมลยศ
นางสาวทิพย์วดี
นายกฤช
นางสาวศศินชุ

จันทร์สิวานนท์
โสตางกูร
สุขมุ สุวรรณ
อภิชยั สิริ
โคมิน
ลัพธิกลุ ธรรม

• รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิ ำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรทำงำนทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม
รวมทัง้ หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว
ชื่อ-สกุล
นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์

ประวัตกิ ำรศึกษำ
- Master in Finance and

ประสบกำรณ์กำรทำงำน
- 2019-Present: Executive Director /

Management, University
Chief Investment Officer
of St Andrews
- 2017-2019: Foreign Investment Fund
- Bachelor in Political
Manager, Asset plus Fund Management
Science, Public
- 2016-2017: Product and Investment
Administration,
Strategy Division, UOB Asset Management
Chulalongkorn University - 2014-2015 : Fixed Income Analyst
- Passed CFA Level I
(Investment Grade Bond) Credit Trading
Desk, UBS Investment Bank
นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม - Master in Finance (MIF), - August 2018-Present : Fund manager, Asset
Thammasat University
Plus Fund Management
- Bachelor of Engineering, - 2017- July 2018 : Assistant Fund manager,
Chulalongkorn University
Asset Plus Fund Management
- Passed CFA Level II
- 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

หน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ
บริหารกองทุน

บริหารกองทุน

• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด แต่งตัง้
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด โทรศัพท์ 02-672-1111
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-470-3200
นอกจากหน้าที่ตามสัญญาแต่งตัง้ แล้ว ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผูด้ แู ลผลประโยชน์
ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผลู้ งทุนด้วย
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี ้
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• รำยชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
นางสาว สมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด 316/32 ซอย สุขมุ วิท 22 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพฯ
10110 โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2663-2219
ช่องทำงทีผ่ ู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุน

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

• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
1. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-3390
2. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-684-8888
3. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-648-3600
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทรศัพท์ 0-2680-1234
5. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ 02-680-5000
6. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-231-3777
7. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-205-7000
8. บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-841-9000
9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-7777
10. บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-638-5000
11. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด โทรศัพท์ 02-026-5100
12. บริษัทหลักทรัพย์ฟินนั ซ่า จากัด โทรศัพท์ 02-660-5000
13. บริษัทหลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-660-5429-30
14. บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จากัด โทรศัพท์ 02-672-5920
15. ธนาคารออมสิน โทรศัพท์ 02-299-8000
16. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด โทรศัพท์ 02-225-0202
17. บริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-5800
18. ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์ 02-888-8811
19. บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-8888
20. บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-829-6999
21. บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-696-0000
22. บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-7000
23. บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-648-1111
24. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด โทรศัพท์ 02-695-5000
25. บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-6300
26. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ช่ นั พาร์ทเนอร์ จากัด โทรศัพท์ 02-660-6677
27. บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-660-6621
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี ้
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28. บริษัทหลักทรัพย์ภทั ร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-305-9000
29. บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-635-1700
30. บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-088 9999
31. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ 02-026-6222
32. บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด โทรศัพท์ 02-022-1499
33. บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ 02-949-1000
34. บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-217-8888
35. บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี ้ จากัด โทรศัพท์ 0-2343-9500
36. บริษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-8000
37. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพบั บลิค จากัด โทรศัพท์ 02-266 6697
38. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-009-8888
กำรซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ วบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดย
ติดต่อกับบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนหรือนายหน้าที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นี ้ การซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตอาจมีขอ้ กาหนด และวิธีปฏิบตั ิท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและผูล้ งทุนทั่วไปทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อีกทั้งแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดงั นี ้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
รายละเอียดเกี่ยวกับการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) การซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือ
นายหน้าที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยชาระเป็ นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้
ต่าในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วันและเวลาทาการในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซือ้ วิธีการชาระเงินเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผูล้ งทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้ จะต้องอยู่ภายใต้
กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ในโครงการโดยคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารและ
ได้รบั ชาระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผู้
ลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคาสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทาธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
หรือบริษัทประกันชีวิต
(2) มูลค่าขัน้ ต่ าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่ าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า และ
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า :
เนื่องจากการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีขอ้ กาหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดาเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี ้
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เป็ นต้น ดังนัน้ การสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึ งมีขอ้ กาหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่า
ขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า และจานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดีย ว ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
สามารถศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
(3) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชี วิต โดย
ผ่านบริษัทประกันชีวิตได้ตามจานวนขัน้ ต่าและเงื่อนไขที่ระบุใรกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งอาจแตกต่างจากจานวนขัน้ ต่าที่กาหนดไว้
สาหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อนาค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชาระค่าการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที่กาหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งมูลค่าในการขายคืน
อาจต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าที่กาหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุ ปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู้ ือห น่วยลงทุนภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์หรือช่องทาง
อื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย
บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน เพิ่มเติมที่กาหนดไว้ในกรมกรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารประกอบการขาย ภายใต้กรอบระยะเวลาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ที่บริษัทจัดการกาหนดในหนังสือชีช้ วน และคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารหลักฐานจากบริษัทประกัน
ชีวิตครบถ้วนแล้ว ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัท
ประกันชีวิต ตามจานวนขัน้ ต่าและเงื่อนไขที่ระบุใรกรมธรรม์ประกันชีวิต
การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณี การขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิต
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั วันรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ
ที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
ชาระราคา ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชาระค่าขายคืนตามกาหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลา
ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกาหนดโดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เสร็จสิน้ การ
คานวณดังกล่าว และเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ตอ้ งชาระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั จากบริษัทจัดการให้กบั ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั วันรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการ
กองทุนรวมยังไม่สามารถชาระค่าขายคืนตามกาหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เสร็จสิน้ การคานวณดังกล่าว โดยบริษัทจัดการ
จะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ โดยวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นไปตามที่บริษัทประกัน
ชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
(4) การออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งซือ้ หน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิต
จะเป็ นผูอ้ อกใบยืนยันการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทาการนับตัง้ แต่วันที่
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนโดยตรง
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(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจานวนขัน้ ต่า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิต โดยส่งคาสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้เท่านัน้ โดยต้องเป็ นการ
ทารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้นทาง) เพื่อ
ซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
และเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทางซึ่งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง
ทัง้ นี ้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี ้
1. การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรือ
หลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
2. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจาตามคาสั่งที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
3. การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคาสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ให้มี
สัดส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
ทัง้ นี ้ รูปแบบและเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กบั บริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึง่ จะแจ้งให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีท่บี ริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ีจานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ากว่าจานวนขัน้ ต่าที่บริษัท
ประกันชีวิตกาหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ยี กเลิกตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ผถู้ ือหน่วยภายใน 30 วันทาการนับแต่
วันที่ได้ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สาหรับกรณีการสับเปลี่ยนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสั่งครัง้ แรกหรือสรุ ปเป็ นรายงานประจาปี แล้วแต่กรณี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถาม
สถานการณ์ลงทุนได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(6) สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
1. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่วา่ กรณีใดทัง้ สิน้
2. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
3. สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน ชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนนี ้ เนื่องจากบริษัท
ประกันชีวิตจะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการรวบรวม และนาส่งคาสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกัน
ชีวิตโดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้จริงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การได้รบั ข้อมูลกองทุนอาจล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษัท
จัดการโดยตรง เป็ นต้น
(7) การจัดส่งเอกสารให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน:
1. เอกสารกองทุน รวม เช่ น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือ นแรก รายงานประจาปี หรือ เอกสารอื่ น ใด บริษั ท ประกัน ชี วิ ตจะเป็ น
ผูด้ าเนินการจัดส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน หลังจากที่ได้รบั ข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวจากบริษัทจัดการ
2. รายงานแสดงสถานะการเงินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงสถานะทาง
การเงินให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทั้งนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินผ่านช่องทางที่บริษัทประกันชีวิต
กาหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งครัง้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
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ปั จจัยควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพือ่ ลดควำมเสี่ยง

• ปั จจัยควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทากาไรของบริษัท อาจเป็ นเหตุให้ผูล้ งทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามที่
คาดหวัง
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผูจ้ ดั การกองทุนมีหน้าที่วิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทุน รวมทัง้ ธุรกิจ
และอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริษัทนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

• ปั จจัยควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึน้ ลง โดยได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยทาง
เศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลของตราสาร และสภาวะการลงทุนใน
ขณะนัน้

• ปั จจัยควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมืองและเศรษฐกิจของประเทศทีก่ องทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยง โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่าง
ใกล้ชิดและนามาพิจารณาอย่างสม่าเสมอ

• ปั จจัยควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
คือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงิน
บาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงบาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รบั เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงเงิน
บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงบาทอ่อนก็อาจได้รบั ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทาให้ผลตอบแทน ที่ได้รบั มีความไม่
แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความ
เสี่ยงจากดังกล่าว
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงด้านนี ้ โดยพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(Derivatives) ที่มตี วั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพืน้ ฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวม ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

• ปั จจัยควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซือ้ หรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซือ้ หรือขายตราสาร
มีจากัด
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเพื่อความคล่องตัว
ในการบริหารกองทุน

• ปั จจัยควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร (Credit risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผอู้ อกตราสารหนีไ้ ม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้ตามที่กาหนด
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผอู้ อกตราสารมีความมั่นคง มี สถานะการเงินที่
ดี และจะได้มีการจัดทาการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผูอ้ อกตราสาร รวมถึงอัตราส่วนด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อ
ประเมินความสามารถในการชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสารอย่างสม่าเสมอ
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• ปั จจัยควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรทีม่ ีสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝงที่เป็ นไปตามเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปรเฉพาะเมื่อสินค้าหรือตัวแปรและโครงสร้างของตราสาร
ประเภทนี ้ ไม่ขดั กับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน อาทิ การเพิ่มความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่กองทุนตราสาร
หนี ้ (Currency Mismatch) หรือการสร้างภาระผูกผันให้เกินกว่ามูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน (Leverage) เช่น การเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญา
ออปชันที่ผูกพันกองทุนในฐานะผูใ้ ห้สญ
ั ญา (Option Writer) โดยไม่มีการลงทุนในสินค้าอ้างอิงเพียงพอต่อการส่งมอบ เป็ นต้น เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิตของคูส่ ญ
ั ญาและ/หรือในตราสาร
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะเลือกลงทุนกับคู่สญ
ั ญาที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รบั การยอมรับจากสานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี ้ ตราสาร
ดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะสามารถโอนเปลี่ยนมือได้แต่มีสภาพคล่องต่าทาให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารได้ ดังนัน้
กองทุนจึงจะพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร และอายุของ Structured
Note ที่ไม่ยาวมากนักเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนัน้ แล้ว บางตราสารให้สิทธิแก่ผอู้ อกและ/หรือผูถ้ ือตราสารในการที่จะ
ชาระหนี ต้ ามตราสารก่อ นครบอายุตราสาร ซึ่งในการช าระหนี ต้ ามตราสารก่ อ นครบอายุตราสารนั้น อาจมี ผ ลกระทบจากมูล ค่ า
หลักทรัพย์ท่ลี ดลงหรือเพิ่มขึน้

• ปั จจัยควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk)
เนื่องจากสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พืน้ ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ย่อมทาให้สินทรัพย์สทุ ธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนื ้ ฐาน (Underlying Asset)
กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่ง
ราคา ณ วันใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้ นี ้ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนัน้
อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทงั้ หมด และกรณีท่ผี จู้ ดั การกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนที่
มากขึน้
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผูจ้ ดั การกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าเป็ นไปในทิศทางที่ถกู ต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนที่มากขึน้ โดยจะลงทุนในสัดส่วน
ที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ท่ตี อ้ งการป้องกันความเสี่ยง

• ปั จจัยควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน
ทัง้ นี ้ เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะดาเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี ้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมือง
และเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงนาข้อมูล Scoring ที่ได้จากแบบจาลองของทาง Bloomberg สาหรับแต่ละประเทศคู่คา้ ที่บริษั ท
จัดการมีสดั ส่วนการลงทุนมาพิจารณาอย่างสม่าเสมอ
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ตำรำงสรุ ปอัตรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
3 หน่วย CIS
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะ
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาลเป็ นประกัน
5

6

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน หรือศุกกู ที่ ผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุน
ทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสาร
ทุนที่ผอู้ อกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มีการเพิกถอนการ
เป็ นหลักทรัพย์ซอื ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตัง้ ขึน้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึง่ หุน้ ของบริษัทดังกล่าวซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์
สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี ้

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

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

7

8

ประเภททรัพย์สิน
(แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มีการเพิกถอน
หุน้ ออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน หรือศุกกู ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ ในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating1 อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม
ข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายใน
กระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไข
เหตุท่อี าจทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พืน้ ฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางที่สานักงานกาหนด
หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

ไม่จากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

1

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

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี ้
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุม่ กิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุม่ กิจการเดียวกันหรือการ
เข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี ้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

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

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี ้

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

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%
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ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
6 derivatives ดังนี ้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
6.2 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มอี ยู่
global exposure limit
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MFไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 หุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึ่ง
2

ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน
ตราสาร Basel III และศุกกู ของผูอ้ อก
รายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทยหรือ
ตราสารหนีภ้ าครัฐต่างประเทศ)

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี ้

อัตรำส่วน
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุน้ ของบริษัท
รวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทนัน้
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ นิ ทางการเงิน (financial liability)1 ของผูอ้ อก
ตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารมีหนีส้ ินทางการเงินที่ออกใหม่กอ่ นครบรอบระยะเวลา
บัญชีถดั ไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนีส้ ินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดย
ข้อมูลหนีส้ ินทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทั่วไป และ
ในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารไม่มีหนีส้ ินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด2 ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามข้อนีข้ องผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ผี อู้ อกตรา
สารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีท่กี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ ดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ.
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ผี อู้ อกตราสาร
ได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
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ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

4

5

อัตรำส่วน
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนีโ้ ดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย infra ทัง้ หมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนัน้ เว้น
แต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนที่มลี กั ษณะครบถ้วนดังนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
หน่วย property ของกองทุนใด
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property ทัง้ หมดของกองทุน property ที่ออก
กองทุนหนึง่
หน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่มลี กั ษณะครบถ้วนดังนี ้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

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

ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัต ราส่วนการลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี ้
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถอื หน่วยลงทุน
ของรอบปี บัญชีตงั้ แต่เดือน พฤศจิกำยน ถึง ตุลำคม ย้อนหลัง 3 ปี
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (ร้อยละต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)
รำยกำรทีเ่ รียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม
ทัง้ หมด
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้ หมดทีป่ ระมำณกำรได้
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ
2. ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1
▪ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (IPO)
▪ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
▪ ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์
▪ ค่าสอบบัญชี
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีป่ ระมำณกำรไม่ได้
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจริงทัง้ หมด 2
▪ ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี ้

อัตรำตำมโครงกำร

เรียกเก็บจริง
6 พ.ย. ปี 61
ถึง
31 ต.ค. ปี 62

เรียกเก็บจริง
1 พ.ย. ปี 62
ถึง
31 ต.ค. ปี 63

เรียกเก็บจริง
1 พ.ย. ปี 63
ถึง
31 ต.ค. ปี 64

1.57
0.04
0.97

1.63
0.04
1.00

1.61
0.04
1.00

0.69

0.03

0.01

0.09

0.03

0.02

0.03
0.06

0.01

-

0.34
3.79
0.51

0.17
2.91
0.54

0.05
2.73
0.41

ไม่เกินร้อยละ 4.49 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 1.41 ต่อปี
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 0.50 ต่อปี
ของจานวนเงินทุนโครงการ
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 0.50 ต่อปี
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ส่ังซือ้ หรือผู้ถอื หน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน)
รำยกำรทีเ่ รียกเก็บ
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 3
• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 3
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิ

ในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สญ
ู หาย
• ค่าธรรมเนียมการทารายการซือ้ ขายหน่วยลงทุน

อัตรำตำมโครงกำร
ไม่เกินร้อยละ 2.00
ไม่มี
ไม่เกินร้อยละ 2.00
ไม่มี
ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ
ฉบับละ 50 บาท

เรียกเก็บจริง
6 พ.ย. ปี 61
ถึง
31 ต.ค. ปี 62
1.25
ไม่มี
1.25
ไม่มี

เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง
1 พ.ย. ปี 62 1 พ.ย. ปี 63
ถึง
ถึง
31 ต.ค. ปี 63 31 ต.ค. ปี 64
1.25
1.25
ไม่มี
ไม่มี
1.25
1.25
ไม่มี
ไม่มี
50 บาทต่อรายการ
ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน หรือ อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด

ค่าธรรมเนียมการหักเงินเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือ
นายทะเบียนดาเนินการให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณี
พิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ

ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ

ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ

หมำยเหตุ
1

เมื่อคานวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทัง้ หมด

2

ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี ้

3

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผูส้ ่ งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้โดยบริ ษัท
จัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและภาษี อื่น
ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมดไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี ้
บริษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันที่ มีการ
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี ส้ ินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คานวณ นัน้ เป็ นฐานในการคานวณค่าธรรมเนียม
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึน้ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ดังกล่าวโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด
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หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)
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คำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ ถือ
AAA
AA
A
BBB
T1+
F1+

เป็ นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู สุด ความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก
มีความเสี่ยงต่ามาก มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงในระดับต่า มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชาระหนีล้ ดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สงู กว่า
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึง่ ผูอ้ อกที่ได้รบั อันดับเครดิตใน
ระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ่สี งู ยิ่งขึน้
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึง่ ผูอ้ อกที่ได้รบั อันดับเครดิตใน
ระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ่สี งู ยิ่งขึน้
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ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุน
รอบปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 29 ตุลำคม 2564
(NAV ณ 29 ตุลำคม 2564 = 17.4892 บำท)
ASP-EVOCHINA

6 เดือน
(ตำมเวลำ)
-13.39%
-10.41%

1 ปี 1
(ต่อปี )
-0.05%
-4.56%

3 ปี 1
(ต่อปี )
-

5 ปี 1
(ต่อปี )
-

10 ปี 1
(ต่อปี )
-

ตัง้ แต่จัดตัง้
กองทุน 2
20.63%
9.40%

20.78%

28.32%

29.16%

-

-

-

24.71%

18.95%

26.84%

24.90%

-

-

-

22.27%

0.02

-0.38

0.29

-

-

0.84

3 เดือน
(ตำมเวลำ)
-9.94%
-2.25%
-5.50%
-2.34%

ตัง้ แต่ต้นปี

ผลตอบแทนของกองทุนรวม
ผลตอบแทนดัชนีชีว้ ดั *
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
29.98%
(standard deviation)
ความผันผวนของดัชนีชีว้ ดั
25.56%
(standard deviation)*
Information Ratio
-0.35

หมำยเหตุ :
- วันที่จดทะเบียนกองทุน 6 พฤศจิกายน 2561
- *ดัชนี MSCI China Total Return ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณ
ผลตอบแทน
- 1% ต่อปี
- 2% ต่อปี ยกเว้นกรณีท่กี องทุนจัดตัง้ ไม่ถึง 1 ปี จะเป็ นผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริง
- การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ขึน้ ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร. 1/2559
- ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดาเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดาเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิ่งยันถึงผลการดาเนินงานใน
อนาคต
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี
(Maximum Drawdown)
ณ สิน้ รอบ 29 ตุลำคม 2564
-35.15

อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินทีก่ องทุนรวมลงทุน
(Portfolio Duration)
ณ สิน้ รอบ 29 ตุลำคม 2564
N/A

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิน้ รอบ 29 ตุลำคม 2564
137.88%

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ สิน้ รอบ 29 ตุลำคม 2564
N/A*
* ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ท่เี ว็บไซต์ www.assetfund.co.th
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คำเตือนเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และ
อาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสม
กับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สงู กว่าผูล้ งทุนทั่วไป ผูล้ งทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจ
ในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และผูล้ งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง

• ในกรณีท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการอาจใช้
ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรือหยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้

• กองทุนนีอ้ าจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด ดังนัน้ หากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุน
เกิน 1 ใน 3 ได้ท่เี ว็บไซต์ https://www.assetfund.co.th

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานกาหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ เพื่ อให้เกิ ดความเป็ นธรรมต่ อผู้ถื อหน่ วยลงทุน ผู้ถื อหน่ วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ท่ี เว็ บไซต์บริษั ท
www.assetfund.co.th

• ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ท่ีสานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

• บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผูป้ ระกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็ นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็ น
เรื่องที่ไม่พึงกระทาโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ท่ีผปู้ ระกอบธุรกิจ หรือพนักงานของผูป้ ระกอบธุรกิจได้รบั ตามเทศกาลที่เป็ น
ประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตั ิ ที่ผปู้ ระกอบธุรกิจกาหนดไว้ภายในบริษัท ซึง่ สามารถขอดูแนวทางนีไ้ ด้ท่บี ริษัทจัดการ

• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานได้

• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองถึงความถูกต้องของ
ข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้

หนังสือชีช้ วนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวำคม 2564
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ส่วนรับรองควำมถูกต้องครบถ้วน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัดได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนด้วยความระมัดระวัง และ
รับรองว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
โดย
(นายคมสัน ผลานุสนธิ)
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