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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

 
ชื่อโครงกำร (ภำษำไทย) :  กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี ้

ชื่อโครงกำร (ภำษำอังกฤษ) : Asset Plus India Dynamic Equity Fund 

ประเภทของกองทุน : - กองทนุรวมตราสารทนุ  

  - กองทนุรวมฟีดเดอร์ฟันด์ (Feeder Fund) 

อำยุโครงกำร : ไม่ก าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตจิัดตัง้และจัดกำรกองทุนรวม : วนัที่ 18 กนัยายน 2561 

วันที่จดทะเบียนกองทุน : วนัที่ 6 พฤศจิกายน 2561 
 

• ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม 
กองทนุมีนโยบายเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ คือ กองทนุ UTI India Dynamic Equity Fund (กองทนุหลกั) 
ในชนิดหน่วยลงทนุ Institutional Class โดยกองทนุจะลงทนุในกองทนุหลกัด้วยสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) และกองทนุหลกั
จะน าเงินไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกลุเงินรูปีอินเดีย (INR) เป็นสกลุเงินหลกั ซึง่กองทนุหลกับริหารจดัการโดย UTI 
Goldfinch Funds plc (the “Company”) และเป็นกองทุน รวมที่ จัดตั ง้ตามระเบี ยบของ Undertakings for Collective 
Investment in Transferable Securities (UCITS) ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ซึง่เป็นสมาชิกสามญั
ของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
ทัง้นี ้จะมี net exposure ในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศดงักล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  

กองทนุหลกัจะไม่ลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management (EPM)) ทัง้เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนหรือการป้องกันความเสี่ยง แต่กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย 
ไดนามิกส์ อิควิตี ้อาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio 
Management (EPM)) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุน รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือ
ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศในสภาวการณ์ปกติกองทุนจะท าการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศเกือบทัง้หมดในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุต่างประเทศ อย่างไรก็ดีในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ
กองทนุอาจพิจารณาป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ ยกตวัอย่างเช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน
ซึง่คาดวา่จะสง่ผลกระทบตอ่คา่เงินระยะยาว กองทนุอาจพิจารณาปอ้งกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ เป็นต้น 

ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนการลงทนุของกองทนุรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลา
ดงันีร้วมด้วยก็ได้ ทัง้นี ้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั  
1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัที่จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 
2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเนื่องจากได้รับค าสัง่ขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือมี
การโอนย้ายกองทนุจ านวนมากหรือเพื่อรอการลงทนุ ทัง้นี ้ต้องไม่เกินกว่า 10 วนัท าการ 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทนุ 
(Fund of Fund) หรือลงทนุในตราสารทนุโดยตรงในตา่งประเทศได้ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
โดยไม่ท าให้ระดบัความเสี่ยงของการลงทนุ (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ และเป็นไป
เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อน
การด าเนินการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

• ดัชนีชีว้ัด/อ้ำงองิ (Benchmark) ของกองทนุ 
กองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบัดชันีชีว้ดัตามกองทนุหลกัในการวดัผลการดาเนินงานของกองทนุ คือ ดชันี MSCI India ในสดัส่วน 
100% โดยปรับด้วยต้นทนุการปอ้งกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัที่ลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทนุที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการ
เปลี่ยนตัวชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกับตวัชีว้ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ดัดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 
และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัรา
ดงักลา่วอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจดัการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักลา่วผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสินใจลงทนุได้ 
 

• กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตำมชนิดของหน่วยลงทนุ 
ไม่มีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ 
 

• ลักษณะที่ส ำคญัของกองทุนรวม 
กองทนุนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป โดยลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว (Feeder Fund) คือ 
กองทนุ UTI India Dynamic Equity Fund (กองทนุหลกั) ในชนิดหน่วยลงทนุ Institutional Class  
สรุปข้อมลูส าคญัของกองทนุหลกั  
(แหลง่ที่มาของข้อมลู : Irish prospectus dated 1 November 2017) 
ช่ือกองทนุ UTI India Dynamic Equity Fund 
ชนิดหน่วยลงทนุ  Institutional Class 
วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทกุวนัท าการ 
สกลุเงิน ดอลลา่ร์สหรัฐ (USD) 
วนัจดัตัง้ Institutional Class 15 กรกฎาคม 2015 
ประเทศที่จดทะเบียน ประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) 
บริษัทจดัการลงทนุ UTI Goldfinch Funds plc (the “Company”) 
ที่ปรึกษาการลงทนุ UTI Asset Management Company Limited 
ISIN Code IE00BYPC7R45 
Bloomberg Ticker BBG009LVKCP2 / UTIIDEI 
นโยบายการลงทนุ มีเป้าหมายการเติบโตในระยะกลางถึงระยะยาวผ่านการลงทุนหลกัในหุ้นอินเดียที่มุ่งเน้น

การเติบโตซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์มมุไบ  (Mumbai Stock Exchange) และ
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ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งชาติ (National Stock Exchange) ในประเทศอินเดีย 
กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนในตราสารทุนและหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนของ
บริษัท ดงันี ้
1. บริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม ซึง่จดทะเบียนธุรกิจในประเทศอินเดียและ
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับตา่งๆ ทัว่โลก  
2. บริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม ซึง่ประกอบกิจกรรมทางธุรกิจหลกัในประเทศ
อินเดียและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับตา่งๆ ทัว่โลก และ/หรือ  
3. บริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม ซึง่ตราสารทนุและหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกบั
ตราสารทนุที่จดทะเบียน ซือ้ ขาย ในตลาดหลกัทรัพย์อินเดีย  
ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์การลงทุนจากล่างขึน้บน (Bottom-up approach) โดยเน้นไป
ในส่วนของบริษัทที่มีพื น้ฐานแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ  (Blue Chip Companies) ซึ่งมี
ศกัยภาพในการเติบโตของรายได้ที่สงูเน่ืองจากมีโอกาสทางธุรกิจในอนาคต  
กองทุนจะมีสดัส่วนการลงทุนที่เพิ่มขึน้ในภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตที่มัน่คง
และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน กองทนุจะการกระจายการลงทนุ
โดยที่จะไม่มุ่งเน้นการลงทนุในหมวดอตุสาหกรรมใดหรือธุรกิจใดธุรกิจใดธรุกิจหนึง่ อย่างไร
ก็ตาม กองทนุจะลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรมซึง่ได้แก่ การเงินและธนาคาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ สินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มบริการสุขภาพ ยานยนต์ อุตสาหกรรม ซีเมนต์ พลงังาน 
และ บริการโทรคมนาคม 

การจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลจะประกาศในวนัท าการสดุท้ายในเดือนมกราคมและในเดือนกรกฎาคม
ของแตล่ะปีหรือในวนัอื่นตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) MSCI India Index 
เว็บไซต์  www.utifunds.com 

ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายของกองทนุหลกั 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
Entry charge ไม่เกิน 5 % ของมลูค่าเงินที่ซือ้ 
Exit charge ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุ 
Management Fee  ไม่เกิน 0.80% ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ* 
Administrator's Fee  ไม่เกิน 1.50% ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ*  
Depositary's Fees  ไม่เกิน 0.50% ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ* 
Ongoing charge 1.25% ต่อปี**  

* ค่าธรรมเนียมดงักลา่วจะค านวณจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุโดยไม่ค านงึถึงความผนัผวนของราคา (ถ้ามี) 
** เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2018 ซึง่อาจแตง่ต่างกนัในแต่ละปีขึน้อยู่กบัต้นทนุที่เก่ียวข้องกบั
การลงทนุในหลกัทรัพย์ของอินเดีย 
แหลง่ที่มาของข้อมลู   : Key Investor Information ณ วนัที่ 19 สงิหาคม 2562 

ทัง้นี ้หากกองทนุ UTI India Dynamic Equity Fund (กองทนุหลกั) มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูข้างต้น บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิปรับปรุงข้อมลูกองทนุหลกั โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขหรือ
การเปลี่ยนแปลงข้อมลูดงักล่าวให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต์
บริษัทจดัการ 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุ รวมถึงอาจเปลี่ยนแปลงสกลุเงินลงทนุเป็นสกลุเงินอื่นใด
นอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) หรือเปลี่ยนแปลงการซือ้ขายในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) 
ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการในภายหลงัได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดัการจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เก่ียวข้องผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนท าการลงทนุดงักลา่ว 

ควำมเส่ียงกองทุนหลัก 
ด้านเศรษฐกิจ 
ความส าเร็จในการลงทนุของกองทนุขึน้อยู่กบัสภาวะของเศรษฐกิจและธุรกิจในอินเดีย หากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนยัส าคญัด้าน
เสรีภาพทางเศรษฐกิจและการผ่อนคลายกฎระเบียบของอินเดียอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจและธุรกิจ 
โดยเฉพาะภาคธุรกิจถ้าหากมีการตัง้ข้อจ ากดัใหม่ส าหรับภาคเอกชนหรือข้อจ ากดัเดิมไม่ถกูท าให้ผ่อนคลายลง หากไม่ค านึงถึง
นโยบายด้านเสรีภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั บทบาทของรัฐบาลกลางและรัฐบาลระดบัรัฐของอินเดียในการเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค 
และผู้ก ากบัดแูลของเศรษฐกิจอินเดีย ยงัคงมีความส าคญัเป็นอย่างมาก โดยในปัจจุบันพรรคภารติยะ ชนตะ (Bhartiya Janta Party) 
ซึง่ชนะเสียงข้างมากในการเลือกตัง้ปี ค.ศ. 2014 เป็นผู้น ารัฐบาล มีการคาดหมายวา่รัฐบาลใหม่สานตอ่นโยบายของรัฐบาลก่อน
หน้า โดยจะประกาศนโยบายที่สนบัสนนุนโยบายเสรีภาพทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเสรีภาพทาง
เศรษฐกิจ รวมทัง้ กฎหมาย ข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุของกอง เช่น ด้านภาษี การลงทนุของต่างชาติ อตัราแลกเปลี่ยน
เงินตรา ซึง่จะสง่ผลกระทบเชิงลบตอ่มลูค่าและสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ได้ 
ด้านการเมือง 
ที่ผ่านมาความสมัพนัธ์ของอินเดียและประเทศเพื่อนบ้านมีความตงึเครียด สืบเน่ืองจากการประกาศอิสรภาพในปี ค.ศ. 1947 ท่ี
อินเดียและปากีสถานได้แยกตวัออกจากกนัแต่ไม่สามารถตกลงกนัเร่ืองขอบเขตของแถบชายแดนบริเวณทางเหนือของรัฐแคช
เมียร์ได้ สง่ผลให้หลงัจากการประกาศอิสรภาพ ทัง้สองประเทศได้มีการสู้รบกนัแล้วถึงสามครัง้ และในช่วงไม่ก่ีปีให้หลงัมานี ้ทัง้
สองประเทศได้ประสบความส าเร็จในการทดลองอาวธุนิวเคลียร์และระบบน าร่องขีปนาวุธแล้ว  แม้ว่าจะมีความพยายามที่จะ
ปรองดองกนั แต่ความไม่ลงรอยด้านอาณาเขตประเทศก็ยงัคงเป็นเหตใุห้เกิดการเผชิญหน้าทางการทหาร และทัง้สองประเทศก็
ยงัคงให้ความส าคญัในการจดัสรรทรัพยากรจ านวนมากเพื่อปกป้องชายแดน  การก่อการร้ายที่เมืองมมุไบในเดือนพฤศจิกายน 
ปี ค.ศ. 2008 ท าให้ความตึงเครียดระหว่างประเทศและความเสี่ยงด้านความมัน่คงของทัง้สองประเทศถกูยกระดบัให้สงูขึน้  ซึ่ง
สถานการณ์เหล่านีอ้าจเกิดขึน้ได้อีกในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอินเดียและเป็นผลลบต่อการลงทุน
ของกองทนุ นอกจากการแบ่งแยกดินแดนบริเวณรัฐแคชเมียร์ รัฐบาลอินเดียยงัเผชิญกบัการก่อจราจลและการเคลื่อนไหวเพื่อ
แบง่แยกดินแดนในอีกหลายรัฐ 
กองทนุอาจได้รับผลกระทบจากความไม่ลงรอยกนัของอินเดียและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะปากีสถานที่มีประเด็นความขดัแย้ง
ด้านการแบ่งเส้นเขตแดนบริเวณรัฐแคชเมียร์ตัง้แต่การประกาศอิสรภาพเมื่อปี ค.ศ. 1947 ต่อเน่ืองมาถึงปัจจบุนั และลา่สดุในปี 
ค.ศ. 2008 การก่อการร้ายที่เมืองมมุไบท าให้ความตงึเครียดระหวา่งประเทศและความเสี่ยงด้านความมัน่คงของทัง้สองประเทศ
ถกูยกระดบัให้สงูขึน้ ซึง่สถานการณ์เหลา่นีอ้าจเกิดขึน้ได้อีกในอนาคต อาจสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอินเดียและเป็นผล
ลบต่อการลงทนุของกองทนุ นอกจากการแบ่งแยกดินแดนบริเวณรัฐแคชเมียร์ รัฐบาลอินเดียยงัเผชิญกบัการก่อจราจลและการ
เคลื่อนไหวเพ่ือแบง่แยกดินแดนในอีกหลายรัฐ 
ตลาดหุ้นอินเดีย 
ตลาดหุ้นอินเดียมีความผนัผวน กองทนุไม่สามารถการันตีว่าจะสามารถท าตามจุดประสงค์ของกองทนุได้และผู้ลงทนุมีโอกาสเสีย
เงินลงทนุได้ ผู้ลงทนุควรพิจารณาปัจจยัตอ่ไปนีก้่อนตดัสินใจลงทนุ 
(ก) การท าธุรกรรมฉ้อฉลก่อให้ตลาดหุ้นอินเดียเกิดวิกฤตขึน้หลายครัง้  ส่งผลให้บริษัทสญูเสียความน่าเช่ือถือและถกูปิดตวัลง
ชัว่คราว อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทนุจะกระจายการลงทนุไปตามหมวดและขนาดธุรกิจต่างๆ และมีกระบวนการเลือกหลกัทรัพย์
อย่างถ่ีถ้วน อนึ่ง นับตัง้แต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2013 เป็นต้นมา ก.ล.ต. อินเดียมีอ านาจมากขึน้ในการด าเนินการต่างๆ เช่น 
การเพ่ิมอ านาจในการลงโทษ การสืบค้น และยดึข้อมลู การเข้าถึงศาลช านญัพิเศษเพื่อการด าเนินคดีอย่างเร่งด่วน เป็นต้น ซึง่จะ
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ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญักบับริษัทที่เก่ียวข้องได้ ดงันัน้ การลงทุนในหลกัทรัพย์อินเดียถือว่ามีความผนัผวนมาก ผู้ลงทุน
ควรลงทนุโดยที่มีความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงในการสญูเสียเงินลงทนุได้เท่านัน้ 
(ข) ตลาดหุ้นอินเดียเคยเกิดเหตกุารณ์การผิดนดัของโบรกเกอร์ การซือ้ขายไม่ส าเร็จ และการช าระเงินลา่ช้า ซึง่น าไปสูก่ารปิดท าการ
ของตลาดหลกัทรัพย์ และเหตกุารณ์นีม้ีโอกาสเกิดขึน้ได้อีกในอนาคต 
(ค) เมื่อเทียบกบัตลาดที่พฒันาแล้ว ตลาดหุ้นอินเดียมีสภาพคล่องที่ต ่ากวา่และมีความผนัผวนที่มากกวา่ 
(ง) มลูค่าตามราคาตลาดและมลูค่าการซือ้ขายในตลาดหุ้นอินเดียที่มีสดัส่วนสงูผิดปกติ ส่วนมากมาจากผู้ออกตราสารเพียงไม่ก่ีราย 
ดงันัน้ อาจไม่มีตลาดรองรับหากต้องการขายหลกัทรัพย์ และ การท าธุรกรรมอาจเกิดความลา่ช้าและมีความไม่แน่นอนในการบริหาร 
ปัจจยัข้างต้นอาจส่งผลลบต่อมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ ต่อความสามารถในการขายคืนหลกัทรัพย์ และต่อราคาขายคืน นอกจากนี ้
ก.ล.ต. อินเดียสามารถที่จะบงัคบัใช้ข้อจ ากดัการซือ้ขายหลกัทรัพย์บางตวั ข้อจ ากดัด้านความเคลื่อนไหวของราคา และการวาง
หลกัประกัน (Margin Requirements) โดย ก.ล.ต.จะบงัคบัใช้กฎระเบียบเฉพาะเมื่อบริษัทมีการละเมิดข้อบงัคบับางประการ 
หากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ถกูระงบัโดย ก.ล.ต. ผู้จดัการกองทนุจะต้องรอจนกว่า ก.ล.ต.จะเปลี่ยนแปลงค าตดัสินหรือจนกว่าผู้ที่
มีอ านาจสงูกวา่ (เช่น องค์คณะอธุรณ์ หรือ ศาลสงู ของประเทศอินเดีย) ออกค าตดัสินซึง่เป็นคณุกวา่นี ้
ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 
สินทรัพย์ที่กองทนุอาจเป็นสกลุเงนิอื่นที่ไม่ใช้สกลุเงินหลกัของกองทนุ ดงันัน้ การแลกเปลี่ยนเงินตราระหวา่งสกลุเงินทีล่งทนุกบั
สกลุเงินหลกัของกองทนุอาจสง่ผลให้มลูค่าของสินทรัพย์ของกองทนุลดลงได้ 
ระบบกฎหมายของอินเดีย 
กระบวนการทางกฎหมายของอินเดียยงัด้อยพฒันาใช้เวลาด าเนินการนาน และมีความไม่แน่นอนมากกวา่ประเทศที่พฒันาแล้ว 
การที่บริษัท (ในนามของกองทุน) เลือกที่จะใช้กฎหมายแพ่งของประเทศอื่นนอกเหนือจากอินเดียนัน้อาจส่งผลกระทบเชิงลบ  
เน่ืองจากบริษัทในพอร์ตการลงทนุอาจมีสินทรัพย์จ านวนมากอยู่ในอินเดีย 
กฎหมายและกฎระเบียบของอินเดียอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครัง้จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ  สงัคม และการเมือง 
นอกจากนี ้ยงัอาจไม่มีกฎหมายที่จะปกปอ้งนกัลงทนุและธุรกรรมเก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์อีกด้วย อาจมีความเสี่ยงที่การบงัคบัใช้
กฎหมายจะไม่มีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานในการเปิดเผยข้อมลูบริษัท การจดัท าบญัชี การรับฝากทรัพย์สิน และการก ากบัดแูล 
มาตรฐานการก ากบัดูแลและการเปิดเผยข้อมลูของอินเดียมีความเข้มงวดน้อยกว่ามาตรฐานของกลุ่มประเทศ OECD ในหลายๆ 
ด้าน จึงอาจมีข้อมลูที่เก่ียวกบับริษัทอินเดียที่เปิดเผยต่อสาธารณะอยู่ไม่มาก ซึง่ส่งผลให้มีความล าบากในการหาข้อมลูเก่ียวกบั
บริษัทและเงินปันผลของบริษัท เป็นอุปสรรคต่อความแม่นย าของการคิดค านวณมูลค่าของสินทรัพย์สทุธิของกองทุน  (NAV) 
มาตรฐานและข้อก าหนดด้านการบญัชีของอินเดียมีความแตกต่างอย่างมากจากกลุ่มประเทศ OECD ด้านระบบการค้า การช าระ
เงิน และการรับฝากทรัพย์สินยงัคงด้อยพัฒนาเมื่อเทียบกบักลุ่มประเทศ  OECD ท าให้ทรัพย์สินของกองทนุที่ซือ้ขายในตลาด
อินเดียและที่มอบหมายให้ผู้ รับฝากทรัพย์สินช่วงดแูลในตลาดอินเดียอาจมีความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่จะจดทะเบียน FPI (Foreign Portfolio Investors) ไม่ได้ 
ในการที่จะซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดอินเดีย กองทนุจะต้องจดทะเบียน FPI หากไม่สามารถจดทะเบียนได้ หรือการจดทะเบียน
ถกูยกเลิกหรือไม่ถกูตอ่อาย ุกองทนุอาจจะถกูบงัคบัให้ขายคืน ซึง่เป็นผลเสียตต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หมำยเหตุ : 
สรุปข้อมลูส าคญัของกองทนุหลกั ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย และข้อมลูความเสี่ยง ของกองทนุ UTI India Dynamic Equity Fund 
(กองทนุหลกั) ได้ถกูคดัเลือกมาเฉพาะส่วนที่ส าคญัและแปลมาจากต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันัน้ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่
สอดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือเอาต้นฉบบัภาษาองักฤษของกองทุนหลกัเป็นเกณฑ์ ผู้ลงทนุควรศึกษารายละเอียด
ของกองทนุหลกัก่อนการตดัสินใจลงทนุ 
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สดัส่วนการลงทนุของกองทนุ UTI India Dynamic Equity Fund (กองทนุหลกั) 

 
ผลการด าเนินงานย้อนหลงัของกองทนุ UTI India Dynamic Equity Fund (กองทนุหลกั) 

 

 

 
- แหลง่ที่มาของข้อมลู : Fact Sheet ของ UTI India Dynamic Equity Fund ณ วนัที ่28 ตลุาคม 2565 
- สามารถดขู้อมลูปัจจบุนัได้ที่ https://utifunds.com.sg/uti-india-dynamic-equity-fund/ 
- ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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• ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจำกเงนิลงทุน 
ผู้ลงทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้เมือ่ผู้ลงทนุขายคืนหนว่ยลงทนุ 

 

• จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรล่ำสุด 
3,000 ล้านบาท บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเงินทนุของโครงการและ/หรือวงเงินลงทนุในต่างประเทศได้ โดยจะปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

• รอบระยะเวลำบัญชี 
วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี วนัที ่31 ตลุาคม ของทกุปี 

 

• ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 
- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย์ที่กองทนุ UTI India Dynamic Equity Fund (กองทนุหลกั) ลงทนุ 
- อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจสง่ผลกระทบตอ่การเคลื่อนไหวของมลูค่าหน่วยลงทนุได้ 

 

• กำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด
ไว้แล้วได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตดุงัต่อไปนี  ้โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ  ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการกองทนุรวมพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ (1) หรือ (2) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
1. เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผนัจากส านกังาน 
2. แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตลอดจน
เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
3. แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 
4. ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จดัการกองทนุรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่สง่ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
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• กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังที่รับไว้แล้ว 
การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามสัง่ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ 
ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุ
ประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะหยดุรับค าสัง่ซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 3 วนัท าการ ก่อนการใช้สิทธิหยดุรับค าสัง่ซือ้และ/หรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัที่มีการเปลี่ยนแปลง
การให้บริการ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสัง่ซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าของผู้ลงทนุ หากการสัง่ซือ้ดงักล่าวขดักบัหลกัเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทนุ หรือ ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือ
ต่อช่ือเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

การหยดุรับค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
เป็นไปตามประกาศ 
 

• กองทุนรวมก ำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดควำมเส่ียง
หรือตรำสำรที่มีสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)  
กองทนุรวมจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยจ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุ
ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยรายละเอียดการค านวณมลูค่าการลงทนุ
หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อการค านวณอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 

• ผลกระทบทำงลบที่มำกที่สุดจำกกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดควำมเส่ียงหรือ
ตรำสำรที่มีสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ต่อเงนิทุนของกองทุนรวม 
หากราคาหลกัทรัพย์อ้างอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทนุไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จนอาจท าให้กองทนุขาดทนุจากการลงทนุ
ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะศกึษาวิเคราะห์ปัจจยัที่เก่ียวข้องที่มีผลกระทบต่อราคาและมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
ให้ทนัเหตกุารณ์โดยการค านวณอตัราสว่นในการลงทนุที่เหมาะสมกบัภาวการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทนุอยู่ตลอดเวลา 

 

• ช่องทำงที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกบั NAV มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทนุของท่านจากเว็บไซต์ www.assetfund.co.th  

 

• ช่องทำงที่ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับกองทนุรวมนี ้
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 เวบ็ไซต์ www.assetfund.co.th   
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ 
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เคร่ืองมือบริหำรควำมเส่ียงสภำพคล่องของกองทุนรวม 

 
กองทุนมเีคร่ืองมือบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของกองทนุรวม ดังนี ้

1. ค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies - ADLs)  
อตัราสงูสดุไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 
(1) บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
(2) บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด 

โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทนุ และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น ทัง้นี ้การก าหนด ADLs Factor จะค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ต้นทนุและ
ค่าใช้จ่ายจากการซือ้หรือขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (transaction costs) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สิน ความ
ผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากภาวะปกติ ต้นทุนและค่าใช่จ่ายในการรักษา
สดัส่วนการลงทนุ ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลอ่งรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจยั
อื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้
ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ  

(3) การก าหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยบริษัทจดัการ
จะค านงึถึงปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัสภาพคลอ่งของกองทนุ ได้แก่ พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทนุ 
สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทนุถือครอง หรือปัจจยัอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการที่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริง
ที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลา
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ 

(4) ณ ขณะใดขณะหนึง่ บริษัทจดัการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมอืในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลอ่งอื่นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 
(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง

กบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้  
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการที่มีการใช้

เคร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
การใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใดๆ ที่ได้ด าเนินการหรือ
ตดัสินใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมด
หรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุที่ช าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้
รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ  

(3) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ท ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการ
ก าหนดไว้ รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัได้ และขอสงวนสิทธิที่
จะมีข้อก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ท ารายการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจดัการจะก าหนดได้ 
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(4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึง่จะปรับเพิ่มไม่เกินอตัราสงูสดุที่ระบไุว้ในโครงการ โดย
บริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการและ/หรือในหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมและ/หรือผ่านทางชอ่งทางอื่น
ที่บริษัทจดัการก าหนด  

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 
(1) การเรียกเกบ็ ADLs ที่แตกต่างกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือนี ้
(2) บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุ

สทุธิของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีคา่เกินกวา่ ADLs Threshold ทีบ่ริษัทจดัการก าหนด โดยท่ี
มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค านวณจากมลูค่าการซือ้หนว่ยลงทนุ (subscription) บวกมลูคา่การสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ออก (switch out) ทัง้นี ้รายละเอยีดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

(3) บริษัทจดัการก าหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลู “มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเข้า น้อยกวา่มลูค่าการขายคืนหน่วย
ลงทนุและสบัเปลีย่นออก” ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

(4) ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs นี ้ADLs ทีเ่รียกเก็บได้จะน ากลบัเข้ากองทนุ อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบทีอ่าจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุตอ่ไป เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนให้กองทนุแตอ่ย่างใด 

 
2. ระยะเวลำที่ต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรขำยคนืหน่วยลงทุน (Notice Period)  
เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 
กรณีกองทนุปลายทางมีการก าหนดเคร่ืองมือ Notice Period บริษัทจดัการจะพิจารณาใช้เคร่ืองมือดงักล่าวตามแนวทางที่กองทนุ
ปลายทางก าหนดตามที่ได้รับข้อมลูจากกองทนุปลายทาง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะติดตามกองทนุปลายทางเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือ
ในหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Notice Period รวมกบัเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลอ่งอื่นได้เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ซึง่จะอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
ในกรณีที่กองทนุปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือกองทนุไทยมีการเปลี่ยนแปลง
กองทนุปลายทางที่ไปลงทนุใหม่ บริษัทจดัการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องเพิ่มเติม
ตามที่กองทนุปลายทางก าหนดได้ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 
3. เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
หากกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ณ วนัที่เกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว จะไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุและ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้บางส่วนหรือทัง้หมด โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ Redemption Gate 
โดยไม่ชกัช้า 
ทัง้นี ้กองทนุหลกัมีการจ ากดัการขายคืนหน่วยลงทนุ หากจ านวนการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายใดมากกว่า 10% ของ
มลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ ณ วนันัน้ หรือมากกวา่ 10% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ผู้บริหารกองทนุอาจใช้ดลุยพินิจใน
การปฎิเสธค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่า 10% ของมูลค่าหน่วยลงทุน หรือ หน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่า 10% ของ
มลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และมีการปฎิเสธการขายคืนหน่วยลงทุน  การส่งค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายดงักล่าวจะลดลงตามอตัราส่วนและหน่วยลงทนุที่ไม่ได้รับการขายคืนหน่วยลงทนุด้วยเหตผุลของ
การปฎิเสธดงักลา่วจะถกูยกไปให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท 
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บริษัทจดัการและอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate  ร่วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เพื่อให้สอดคล้องตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ์ซึง่จะอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือกองทุนไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงกองทนุปลายทางที่ไปลงทนุใหม่ บริษัทจดัการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องเพิ่มเติมตามที่กองทนุปลายทางก าหนดได้ ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 
4. กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังที่ รับไว้หรือจะหยุดรับค ำส่ังซือ้หรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุน  
(suspension of dealings) 
บริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน : 1 วนัท าการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและ
สมเหตสุมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตตุามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผู้ ลงทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้
(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคัญ 
2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เน่ืองมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
สว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็น
ผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วนัท าการ 

ส าหรับการด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัชาระหนี ้หรือตราสารที่ลงทนุประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน.9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุ
ทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
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สิทธิและข้อจ ำกดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

• เง่ือนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ำจถูกจ ำกัดสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำอัตรำ
ที่ประกำศก ำหนด 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักลา่วมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ ทัง้นี ้สามารถ
ตรวจสอบข้อมลูสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th  
 

• วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน 
วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ก) ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือส านกังานนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ รับโอนไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชี
กองทนุและยื่นต่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุพร้อมค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ข) ผู้ โอนจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครัง้ ณ วนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ค) หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผู้ โอนแล้ว ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
จะสง่มอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษีพร้อมหลกัฐานการรับค าขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 
(ง) การโอนหน่วยลงทนุ ดงักล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยืนยนัการโอน
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
ได้รับค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจด าเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นหลกั ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขที่ระบใุนข้อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย” 

ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ 
- บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุ
ของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางประเทศสหรัฐหรือ
ผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึง่โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักล่าวและบริษัท 
หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ 
การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนที่ เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่
กลา่วมาข้างต้น เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
- เพื่อประโยชน์สงูสดุของการบริหารจดัการกองทนุการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจัดการ
แตเ่พียงผู้ เดียว โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฎเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุให้แก่บคุคลใดก็ได้ 
- ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ และไม่มี
สิทธิน าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 

 

• กองทุนรวมนีม้กีำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ลงทนุทกุครัง้ที่มีการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
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• ช่องทำงและวิธีกำรที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียง
ของ บลจ. ในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษั ทจัดการได้
เปิดเผยไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน 
 

• ช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนของผู้ลงทุน  
- ติดต่อบริษัทจดัการที่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั โทรศพัท์ 02-672-1111 
- ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศพัท์ 02-263-6000  
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-470-3200-1 โทรสาร 02-470-1996-7 

 

• นโยบำยกำรระงับข้อพพิำท โดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
โครงการจดัการกองทนุรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยของกองทนุสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่
การพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 
 

• กำรระบุภูมิล ำเนำในประเทศไทยเพื่อกำรวำงทรัพย์ส ำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยที่ไม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
การระบภุมูิล าเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที่ไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณี
ที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัท
จดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล าเนาเพ่ือการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกบับคุคลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

 

• ข้อมูลเกี่ยวกบับริษัทจัดกำร  
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 เวบ็ไซต์ www.assetfund.co.th 

 

• รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท  
1. นายนภดล รมยะรูป ประธานคณะกรรมการ 
2. นายพิทเยนท์ อศัวนิก กรรมการ 
3. นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ กรรมการ 
4. ดร. พชัร  สรุะจรัส กรรมการ 
5. นายคมสนั ผลานสุนธิ กรรมการ 
6. นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ กรรมการ 
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• รำยช่ือผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)  
1. ดร. พชัร  สรุะจรัส ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายคมสนั ผลานสุนธิ กรรมการ 
3. นายณฐัพล  จนัทร์สิวานนท์ กรรมการ 
 

• จ ำนวนกองทุนรวมทัง้หมดภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท 
ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2565 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 54 กองทนุ 
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเท่ากบั 49,860,543,887.49 บาท 

 

• รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทนุ  
1. นายณฐัพล  จนัทร์สิวานนท์ 
2. นายไมตรี โสตางกรู 
3. นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 
4. นางสาวทิพย์วดี อภิชยัสิริ 
5. นายกฤช โคมิน 
6. นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 

 

• รำยช่ือผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 
รวมทัง้หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว 

ชื่อ-สกุล ประวัตกิำรศกึษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
หน้ำที่ 

ควำมรับผิดชอบ 
นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ - Master in Finance and 

Management, University 
of St Andrews 

- Bachelor in Political 
Science, Public 
Administration, 
Chulalongkorn University 

- Passed CFA Level I 

- 2019-Present: Executive Director /  
Chief Investment Officer 

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

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

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

บริหารกองทนุ 

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

- Bachelor of Engineering, 
Chulalongkorn University 

- Passed CFA Level II 

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

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

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

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

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

บริหารกองทนุ 
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• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
รายช่ือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
1. บริษัท หลกัทรัพย์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-684-8888 
2. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จ ากดั โทรศพัท์ 1240 กด 8 
3. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ากดั โทรศพัท์ 02-508-1567 
4. บริษัท หลกัทรัพย์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2680-1234 
5. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั โทรศพัท์ 02-680-5000 
6. บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2231-3777  
7. บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-659-3390 
8. บริษัท หลกัทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 02-841-9000 
9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-626-7777 
10. บริษัท หลกัทรัพย์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-638-5000 
11. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุฟินโนมีนา จ ากดั โทรศพัท์ 02-026-5100 
12. บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัซา่ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2660-5000 
13. บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2660-5429-30 
14. บริษัท หลกัทรัพย์โกลเบลก็ จ ากดั โทรศพัท์ 02-672-5920   
15. ธนาคารออมสิน โทรศพัท์ 0-2299-8000 
16. บริษัท ฮัว่เซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากดั โทรศพัท์ 02-225-0202 
17. บริษัท หลกัทรัพย์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2658-5800 
18. ธนาคารกสิกรไทย โทรศพัท์ 02-888-8811 
19. บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2658-8888 
20. บริษัท หลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-829-6999 
21. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2305-9000 
22. บริษัท หลกัทรัพย์กสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-696-0000 
23. บริษัท หลกัทรัพย์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2659-7000  
24. บริษัท หลกัทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 02-648-1111 
25. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั โทรศพัท์ 02-695-5000   
26. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-658-6300 
27. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2660-6677 
28. บริษัท หลกัทรัพย์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2660-6621 
29. บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน ) โทรศพัท์ 0-2635-1700 
30. บริษัท หลกัทรัพย์พาย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-205-7000 
31. บริษัท หลกัทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลชูัน่ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2659-8735 
32. บริษัท แรบบิท ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-648-3600 
33. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เรนเนสซานซ์ จ ากดั โทรศพัท์ 02-550-6220  
34. บริษัท หลกัทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-088 9999 
35. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จ ากดั โทรศพัท์ 02-026-6222 
36. บริษัท หลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั โทรศพัท์ 02-022-1499  
37. บริษัท หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากดั โทรศพัท์ 02-949-1000 
38. บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2217-8888 
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39. บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี ้จ ากดั โทรศพัท์ 0-2343-9500 
40. บริษัท หลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2659-8000 
41. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวลท์ รีพบับลิค จ ากดั โทรศพัท์ 02-266 6697 
42. บริษัท หลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 02-009-8888 

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ 
 
นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั โทรศพัท์ 02-672-1111 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-470-3200-1 โทรสาร 02-470-1996-7 
นอกจากหน้าที่ตามสญัญาแตง่ตัง้แล้ว ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ยงัมหีน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทนุด้วย 
 

• รำยช่ือผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม 
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 
นาย เทอดทอง เทพมงักร 
นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต้ 
นาย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 
นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ 

ที่อยู ่: บริษัท พีว ีออดิท จ ากดั 46/8 ชัน้ 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกลุ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบญัชีในภายหลงั โดยผู้สอบบญัชีดงักลา่วต้องเป็นบคุคลที่ได้รับความเห็นชอบ
ตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไป 
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ข้อมูลอื่นๆ 

 

• รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป ไม่น้อยกวา่ 1,000 บาท น าจ านวนเงินทีไ่ด้รับช าระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทนุ 

ในกรณีที่ไม่เคยมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้สนใจลงทนุต้องเปิดบญัชีดงักลา่วก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและเอกสารที่ก าหนดอย่างถกูต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานการเปิดบญัชีดงันี ้

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 
1. กรณีบคุคลธรรมดา 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือส าเนา
หนงัสือเดินทางซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง 
2. กรณีนิติบคุคล 
(1) ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ 
(2) ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบั 
(3) ตวัอย่างลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม 
(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 
ทัง้นี ้เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุและใบ
ค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมลู รวมทัง้เง่ือนไขอื่นๆ ที่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะก าหนดตอ่ไป 

ทัง้นี ้สามารถขอรับข้อมลูโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการได้ที่บริษัทจดัการ และ/
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ในระหว่างวนัและเวลาท าการ และ/หรือที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th 

• กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก (หลัง IPO) 
บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทกุวนัท าการซือ้ขาย ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ ถึงเวลา 15.00 น. 
ตามราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาที่รับรอง
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

วนัท าการซือ้ขาย หมายถึง วนัท าการปกติของบริษัทจดัการและ/หรือกองทนุต่างประเทศและ/หรือประเทศที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ
และ/หรือตามที่บริษัทจดัการก าหนด 

ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือ
สอบถามข้อมลูได้ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายใน
เวลา 15.00 น. ของวนัส่งค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยผู้สัง่ซือ้ต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ. 
แอสเซท พลสั จ ากดั” ซึง่เป็นบญัชีกระแสรายวนัที่เปิดไว้กบัธนาคารดงัต่อไปนี ้ 
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บรูณะ   
2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาพระรามที่ 3  
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร  
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทย ุ
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
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6. ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอาคารสาทรซิตี ้ 
7. ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) สาขาสาทร 2 

ดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆที่ได้รับจากบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทนุ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้หากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุส่งค าสัง่ซือ้ภายหลงัช่วงระยะเวลาที่ก าหนด หรือในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ได้รับค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุภายในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ถือเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไปตามราคาขายหน่วยลงทนุที่
ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไป 

วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการ การซือ้หน่วยลงทนุแบบลว่งหน้า (Saving Plan) 
บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการการซือ้หน่วยลงทนุแบบสม ่าเสมอด้วยวิธีการหกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึง่ผู้
ถือหน่วยลงทนุสามรถติดตอ่ขอใช้บริการได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยกรอกแบบฟอร์ม 
“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุน และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้า” โดยบริษัทจัดการจะท าการส่ง
ข้อมลูการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากเพื่อเป็นการช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวน และงวดการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้ระบไุว้ในแบบฟอร์ม “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้า” ทัง้นี ้
เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีการตา่งๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซือ้หน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าเอกสารหรือข้อมลูที่ได้รับ
จากผู้สัง่ซือ้ไม่ถกูต้องครบถ้วน หรือในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหกับญัชีเงินฝากเป็นจ านวน 2 งวดติดต่อกนั 

การจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยค านวณจากจ านวนเงินที่ได้รับช าระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนั
ท าการขาย โดยจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะค านวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ต าแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 
ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับช าระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทนุให้ตามจ านวนเงินที่ได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 
ในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ านวนหน่วยลงทนุที่ได้รับอนุมตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามค าสัง่ซือ้ที่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ในกรณีที่สั่งซือ้พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้ที่สัง่ซือ้พร้อมกนันัน้ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้สัง่ซือ้แต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ในกรณีที่บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัสรรหน่วยลงทนุมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วย
ลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบลว่งหน้า 

การคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนและจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซือ้รวมกันเกินจ านวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน และหากมีการสัง่ซือ้
พร้อมกนั และมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้ที่สัง่ซือ้
พร้อมกันนัน้ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้สัง่ซือ้แต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
จดัสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่า
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สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ไม่ได้รับการจดัสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุที่ผู้สัง่ซือ้ ระบุไว้
ในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทนุของกองทนุกบัหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บคุคลดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดงัที่กลา่วมาข้างต้น 
ในการช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่ จัดตัง้โดยบริษัท
จดัการเพื่อสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มมลูค่าจะหกักลบลบ
หนีก้บับริษัทจดัการไม่ได้ 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนและได้ท ารายการขายหน่วยลงทนุ
แล้วเพื่อให้บริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้จะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจาก
บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้ตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ซือ้ในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือตอ่ชื่อเสียง หรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง วันเวลาและวิธีการซือ้ขายหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ภายใต้
เง่ือนไข หลกัเณฑ์และวิธีการที่บริษัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั 
หากเป็นกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุและ/หรือแก่กองทนุรวมและ/หรือเพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทนุในตา่งประเทศ 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

• กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือช่องทาง
อื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้สามารถดูข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมลู
ได้ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

เง่ือนไขในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทกุวนัท าการซือ้ขาย ตัง้แต่เวลาเร่ิมท าการ ถึงเวลา 15.00 น. ตามราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  

วนัท าการซือ้ขาย หมายถึง วนัท าการปกติของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุนต่างประเทศและ/หรือประเทศที่เก่ียวข้องกับการ
ลงทนุและ/หรือตามที่บริษัทจดัการก าหนด 

ส าหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัวนัเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขายใด ให้ถือวา่เป็นการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนั
ท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑ์
ในการค านวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
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ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)ได้รับค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุและได้ท ารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เว้นแต่ 
ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นพิเศษ 

ผู้สัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัท
จดัการอยู่ในระหวา่งการด าเนินการตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” 

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนัน้ไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีดงักลา่ว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 

ทัง้นี ้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่มีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุเป็นมลูค่าตัง้แต ่10 ล้านบาทขึน้ไป 

การจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ" หรือ "การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ" บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่
ขายคืน โดยค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัที่บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่ผู้สัง่ขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนเงินที่สัง่ขายคืน โดยคณูจ านวนหน่วยลงทนุด้วยราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คืนนัน้ 
ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจัดการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนด้วย ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่
ค านวณได้ ณ วนัท าการรับซือ้คืนนัน้ ทัง้นี ้จ านวนหน่วยลงทนุที่ค านวณได้จะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่ง
ท่ี 5 ทิง้ 
การขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สัง่ขายคืนมีจ านวนหน่วยลงทนุตาม
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทนุที่สัง่ขายคืน 
ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ 
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขข้างต้น เท่าที่บริษัท
จดัการสามารถรับซือ้คืนได้จากจ านวนเงินสดของกองทนุ 
บริษัทจัดการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวนัท าการถัดจากวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
จ านวนนัน้ 

การช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดย
มิให้นบัรวมวนัหยดุท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม 
และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศซึง่จะสง่ผลกระทบต่อการช าระราคา 
ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมยงัไม่สามารถช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลาดงักล่าว เน่ืองจากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการ
ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามที่สมาคมก าหนดโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่เสร็จสิน้การ
ค านวณดงักลา่ว 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศวนัหยดุท าการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุ
ไว้ในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
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• กำรสับกำรเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิด แอสเซทพลสั อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี ้ กบักองทนุเปิดอื่นที่
บริษัทจดัการก าหนดให้สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ตามก าหนดเวลาการรับค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุ
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่
บริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่าย 
Asset Plus Customer Care โทรศพัท์ 02-672-1111 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของอีก
กองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เพื่อไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทาง ในกรณีที่กองทนุต้นทางใดมีการคิด
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทนุ การค านวณหน่วยลงทนุที่จะขายคืนจากกองทนุต้นทาง จะ
ใช้เกณฑ์การค านวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)” 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า
การรับค าสั่งดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์สูงสุดหรืออาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(1) ในกรณีที่เป็นกองทนุต้นทาง 
ให้ใช้ราคารับซือ้คืนที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนเงินที่จะสบัเปลี่ยน 
(2) ในกรณีที่เป็นกองทนุปลายทาง 
1. ส าหรับกองทนุตราสารหนี ้ที่มีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 1 วนัท าการ (T+1) ให้ใช้ราคาขายที่ค านวณได้เมื่อ
สิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วยที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ 
2. ส าหรับกองทนุอื่นๆ ให้ใช้ราคาขายที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการที่บริษัทจดัการถือว่าได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุ
เปิดต้นทางเป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วยที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ 

วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(1) ในกรณีที่กองทุนนีเ้ป็นกองทุนต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ระบเุป็นจ านวนหน่วยลงทนุที่จะสบัเปลี่ยน 
(2) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนกองทนุต้นทางระบุจ านวนหน่วยลงทนุที่จะสบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมด
เท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 
(3) บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการตรวจสอบรายการทัง้หมดกับทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และหาก
ถกูต้องก็จะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุยกเลิกหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางและเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุ
ปลายทางเท่ากบัจ านวนหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ตามหลกัเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหวัข้อราคาขายและราคารับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ 
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนัท าการ
นบัตัง้แตว่นัที่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(5) บริษัทจัดการอาจไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดัการอยู่ในระหว่างการด าเนินการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามหวัข้อการไม่
ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
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(6) ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้ยื่นค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนค าสัง่ดงักล่าวได้เว้นแต่จะได้รับอนุมตัิจาก
บริษัทจดัการก่อนเท่านัน้ 
(7) สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางและสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทนุปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการบนัทึกข้อมลูการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุลงในระบบของ
นายทะเบียนแล้วเท่านัน้ 
(8) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทางและกองทุนเปิดปลายทาง จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการส่งค าสัง่ซือ้
ขายหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทางและกองทนุเปิดปลายทางด้วย 

เง่ือนไขอื่น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อ  “การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขที่บริษัท
จัดการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั หากเป็นกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุและ/หรือแก่กองทนุรวม บริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
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กำรซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

 
บริษัทจดัการยงัไม่เปิดให้บริการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตได้ ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการเปิดให้บริการบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

การลงทุนในรูปแบบการซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ การที่ผู้ลงทุนขอท าประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และ
บริษัทประกนัชีวิตจะน าเงินค่าเบีย้ประกนัส่วนหนึ่งหรือทัง้หมดไปลงทนุในกองทนุรวมตามที่ผู้ลงทนุเลือกจากรายช่ือกองทนุรวมที่
บริษัทประกนัชีวิตก าหนดไว้ โดยสดัส่วนของเงินค่าเบีย้ประกนัชีวิตที่จะน าไปลงทนุในกองทนุรวมจะเป็นเท่าใดขึน้อยู่กบัหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ ทัง้นี ้เงินค่าเบีย้ประกันชีวิตที่น าไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงได้
ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทนุรวมที่ผู้ลงทนุเลือกไว้ 

ผู้ลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรม์ประกนัชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุได้ โดย
ติดต่อกบับริษัทประกนัชีวิตหรือตวัแทนหรือนายหน้าที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทัง้นี ้การซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบตัิที่แตกตา่งไปจากการซือ้ขายกองทนุเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วย
ลงทนุจงึควรศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุก่อน  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั โดยจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ข้อก าหนดเก่ียวกบัการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตมีดงันี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดย
ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีิต 
(1) การซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต : 
ผู้ลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนหรือ
นายหน้าที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด โดยช าระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คสว่นบคุคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชี
เดียวกนักบัธนาคารที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนดหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจก าหนดมลูค่า
ขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วนัและเวลาท าการในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วิธีการในการสัง่ซือ้ วิธีการช าระเงินเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ซือ้จะต้องอยู่ภายใต้
กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการโดยค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจดัการได้รับเอกสาร
และได้รับช าระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกนัชีวิตแล้ว บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิตในกรณีของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุควบ
กรมธรรม์ประกนัชีวิต อาจปฏิเสธค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หากค าสัง่ดงักลา่วอาจ
เข้าข่ายลักษณะการท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริ ษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณา
รับประกนั รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือตอ่ชื่อเสียง หรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการหรือบริษัทประกนัชีวิต 

(2) มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคืนหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า และ
จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า :  
เน่ืองจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตมีข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สดัส่วน
การเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การด าเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการ
ประกันภัย เป็นต้น ดังนัน้ การสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อก าหนดในเร่ืองมูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้
หน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า 
และจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถศกึษาข้อก าหนดดงักล่าวได้ ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
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(3) การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต โดย
ผ่านบริษัทประกนัชีวิตได้ตามจ านวนขัน้ต ่าและเง่ือนไขที่ระบใุนกรมธรรม์ประกนัชีวิต ซึ่งอาจแตกต่างจากจ านวนขัน้ต ่าที่ก าหนดไว้
ส าหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเพียงอย่างเดียว 
บริษัทประกนัชีวิตอาจส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเป็นประจ าทกุเดือนเพื่อน าค่าขายคืนหน่วยลงทนุมาช าระค่าการประกนัภยั 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอตัราที่ก าหนดในกรมธรรม์ประกนัชีวิต ซึง่มลูค่าในการขาย
คืนอาจต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าที่ก าหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสดุได้ทางโทรศพัท์หรือ
ช่องทางอื่นที่บริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย 
บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดเง่ือนไขการขายคืนหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการน าส่งเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุ เพิ่มเติมที่ก าหนดไว้ในกรมกรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารประกอบการขาย ภายใต้กรอบระยะเวลาการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการก าหนดในหนังสือชีช้วน และค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจดัการได้รับเอกสารหลกัฐาน
จากบริษัทประกันชีวิตครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยใช้
แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวิต ตามจ านวนขัน้ต ่าและเง่ือนไขที่ระบใุนกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
การช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
ในกรณีการขายคืนกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้กบับริษัทประกนัชีวิต
ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันรับซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการของผู้ ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการช าระราคา ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลาดังกล่าว เน่ืองจาก
จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ตามที่สมาคมก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท า
การนบัแตว่นัที่เสร็จสิน้การค านวณดงักลา่ว 
ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุที่ได้รับจากบริษัทจดัการให้กบัผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ในกรณีที่บริษัทจัดการ
กองทนุรวมยงัไม่สามารถช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลาดงักลา่ว เน่ืองจากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการค านวณมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่เสร็จสิน้การค านวณดงักล่าว โดย
วิธีการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นไปตามที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

(4) การออกและสง่มอบหนงัสอืรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ : 
กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือการขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ บริษัทประกนั
ชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุนให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 30 วนัท าการนับตัง้แต่
วนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือการขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุโดยตรง 

(5) การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจ านวนขัน้ต ่า และเง่ือนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต โดยส่งค าสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้
เท่านัน้โดยต้องเป็นการท ารายการผ่านบริษัทประกนัชีวิต 
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การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกนัชีวิตขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (กองทนุเปิดต้นทาง) 
เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขที่ระบไว้ในกรมธรรม์
ประกนัชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิดต้นทาง
ซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดต้นทาง 
ทัง้นี ้การด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี ้
1. การสบัเปลี่ยนกองทนุ คือ การสบัเปลี่ยนจากกองทนุเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทนุไปกองทนุเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือ
หลายกองทนุตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นครัง้คราว 
2. การสบัเปลี่ยนกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี่ยนกองทุนเป็นประจ าตามค าสัง่ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทนุเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทนุตามเง่ือนไขที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุแสดง
ความประสงค์ 
3. การปรับสดัส่วนกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี่ยนกองทนุโดยอตัโนมตัิตามค าสัง่ในแบบฟอร์มที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด ให้มี
สดัส่วนการลงทนุเป็นไปตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ 
ทัง้นี ้รูปแบบและเง่ือนไขในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบับริษัทประกนัชีวิตแต่ละแห่ง ซึง่จะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุและ/หรือผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุแล้ว 
บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกนัชีวิตเห็นว่าไม่
เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกรณีที่จ านวนที่ขายคืนหน่วยลงทนุต้นทางต ่ากว่าจ านวนขัน้ต ่าที่
บริษัทประกนัชีวิตก าหนดในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหรือกรณีที่ยกเลิกตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต 
บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ออกและจดัส่งหนงัสือยืนยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ผู้ ถือหน่วยภายใน 30 วนัท าการนบั
แต่วันที่ได้ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส าหรับกรณีการสบัเปลี่ยนอัตโนมัติและการปรับสดัส่วนการลงทุนอัตโนมัติ บริษัท
ประกันชีวิตจะจดัส่งรายงานยืนยนัการรับค าสัง่ครัง้แรกหรือสรุปเป็นรายงานประจ าปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ
สอบถามสถานการณ์ลงทนุได้ตามช่องทางที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด 

(6) สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
1. ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไม่วา่กรณีใดทัง้สิน้ 
2. ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 
3. สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจะแตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทนุกองทนุนี ้เน่ืองจากบริษัท
ประกันชีวิตจะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม และน าส่งค าสัง่ซือ้และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัท
ประกันชีวิตโดยไม่เปิดเผยช่ือที่แท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การได้รับข้อมลูกองทุนอาจล่าช้ากว่าได้รับ
จากบริษัทจดัการโดยตรง เป็นต้น 

(7) การจดัส่งเอกสารให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ:  
1. เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจ าปี หรือเอกสารอื่นใด บริษัทประกันชีวิตจะเป็น
ผู้ด าเนินการจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หลงัจากที่ได้รับข้อมลูหรือเอกสารดงักลา่วจากบริษัทจดัการ 
2. รายงานแสดงสถานะการเงินของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดงสถานะทาง
การเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินผ่านช่องทางที่บริษัทประกนัชีวิต
ก าหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกนัชีวิตได้ไม่เกินเดือนละหนึง่ครัง้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
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ปัจจัยควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทนุรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผนัผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตวัขึน้ลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผนัผวนของคา่เงิน อตัราดอกเบีย้ เป็นต้น  
แนวทางการบริหารเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะกระจายการลงทนุ โดยวิเคราะห์ข้อมลูของตราสาร และสภาวะการลงทนุใน
ขณะนัน้ 

• ปัจจัยควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเมอืงและเศรษฐกจิของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)  
เน่ืองจากกองทนุอาจจะมีการลงทนุในตา่งประเทศ จงึอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจ  
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกนัความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะบริหารความเสี่ยงนี ้โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
อย่างใกล้ชิด  

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงนิลงทนุกลับประเทศ (Repatriation Risk) 
เน่ืองจากกองทนุอาจมีการลงทนุในตา่งประเทศ กองทนุจงึมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ภายในประเทศท่ีกองทนุเข้าไป
ลงทนุ จงึอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้ 
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะด าเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี ้โดยติดตามสถานการณ์
ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงน าข้อมลู Scoring ที่ได้จากแบบจ าลองของทาง Bloomberg ส าหรับแต่ละประเทศ
คูค้่าที่บริษัทจดัการมีสดัส่วนการลงทนุมาพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการท่ีซือ้หรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว้ เน่ืองจากโอกาสในการซือ้หรือขาย
ตราสารมีจ ากดั  
แนวทางการบริหารเพ่ือปอ้งกนัความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุในตราสารที่มีสภาพคล่องสงูถึงปานกลางเพื่อความ
คล่องตวัในการบริหารกองทนุ 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk) 
เน่ืองจากสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า อาจมีความผนัผวนมากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทนุลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
ย่อมท าให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying Asset) กรณีที่กองทุนลงทุนใน
หลกัทรัพย์ดงักล่าวเพื่อป้องกนัความเสี่ยง กองทนุจะผกูพนัตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาป้องกนัความเสี่ยง ซึง่ราคา ณ วนัใช้สิทธิ
อาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้นี ้การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงนัน้ อาจไม่สามารถ
ปอ้งกนัความเสี่ยงได้ทัง้หมด และกรณีที่ผู้จดัการกองทนุคาดการณ์ผิด กองทนุอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึน้ 

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกนัความเสี่ยง : ผู้จดัการกองทนุจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้การลงทนุในสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถกูต้อง เพื่อป้องกนัความเสี่ยงและเพื่อให้กองทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึน้ โดยจะลงทนุ
ในสดัส่วนที่เหมาะสมกบัหลกัทรัพย์ที่ต้องการป้องกนัความเสี่ยง 

• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท อาจเป็นเหตใุห้ผู้ลงทนุไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่
คาดหวงั 
แนวทางการบริหารเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยง : ผู้จดัการกองทนุมีหน้าที่วิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทนุ รวมทัง้
ธุรกิจและอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัของบริษัทนัน้ๆ อย่างตอ่เน่ืองเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงดงักลา่ว 
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• ปัจจัยควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ได้ตามที่ก าหนด 
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารมีความมัน่คง มีสถานะ
การเงินที่ดี และจะได้มีการจดัท าการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้ออกตราสาร รวมถึงอตัราส่วนด้านสภาพคล่อง
ทางการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสารอย่างสม ่าเสมอ 

• ปัจจัยควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 
คือ การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุด้วยสกลุเงินดอลลาร์ในช่วงท่ี
เงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงบาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุน
ในช่วงเงินบาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงบาทอ่อนก็อาจได้รับผลตอบแทนมากขึน้กวา่เดิมด้วยเช่นกนั ซึง่จะท าให้ผลตอบแทน ที่ได้รับ
มีความไม่แน่นอนเน่ืองจากต้องแลกเปลี่ยนสกลุเงิน ดงันัน้ การปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนจงึเป็นเคร่ืองมือส าคญัใน
การบริหารความเสี่ยงจากดงักลา่ว  
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกนัความเสี่ยง  :  บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตวัแปรเป็น
อตัราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพืน้ฐานที่ลงทนุกบัค่าเงินบาท โดยกองทนุมีนโยบายที่จะท าการป้องกันความเสี่ยงด้านอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทัง้หมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่
สภาวการณ์ไม่ปกติ กองทนุอาจพิจารณาป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ ยกตวัอย่างเช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการเงินซึง่คาดวา่จะสง่ผลกระทบต่อค่าเงินระยะยาว กองทนุอาจพิจารณาป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 
เป็นต้น 
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ตำรำงสรุปอัตรำส่วน 

ส่วนที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

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  ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะ

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

ไม่เกิน 20%  
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมี
ภมูิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 
credit rating แบบ national scale) 

5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือศกุกู ที่ ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ 
และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่ว
ต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ 
ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

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

 

6 ทรัพย์สินดงันี ้
6.1 ตราสารทนุที่จดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุ
ทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถึง 
ตราสารทนุที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการ 
เพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ)  
6.2 ตราสารทนุที่ออกโดยบริษัททีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์
ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ   
(แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอน
หุ้นออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 
 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
6.3 หุ้นทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ  
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade1 
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอยีดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ 
และไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 
ข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ 
ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.5 DW ที่ม ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6 ธุรกรรมดงันี ้ที่คูส่ญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade2 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วยดงักลา่วที่อยู่ระหว่างด าเนนิการแก้ไข
เหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ)  
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุที่ไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตาม
แนวทางที่ส านกังานก าหนด 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุที่มีลกัษณะกระจายการลงทนุใน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านกังานก าหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
1 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 
2 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศที่คูส่ญัญาในฐานะผู้มภีาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 2 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามกลุม่กิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที่อยู่ในกลุม่

กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกบับริษัทดงักลา่ว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินที่ลงทนุใน benchmark + 10%  

หมายเหต ุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที่ 3 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีน่ิติบคุคลตากฎหมายไทย  

(ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือ
คูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิที่ MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บญัชี เว้นแตเ่ป็น MF ที่มีอายโุครงการ  
< 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายกุองทนุ 
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ายกุองทนุ 
คงเหลือ < 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ีมี
อายโุครงการ > 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MFได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีก่ฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้ MF สามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้
(ข้อนีไ้ม่ใช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ทีล่งทนุใน B/E 
P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายไุม่เกินอายกุองทนุหรือรอบ
การลงทนุของ MF หรือมีการลงทนุใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดงักลา่วมี
อายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึง่ได้แก ่ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของสว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณ

ตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี ้ 
ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของสว่นที ่1 : อตัราสว่น 
การลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
5.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากวา่ investment grade หรือไม่ม ี 
credit rating 
 
 
 
 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
6 derivatives ดงันี ้

6.1 การเข้าท าธุรกรรม derivatives  ที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงที่มอียู ่
6.2 การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพ่ือการลดความเสี่ยง (non-hedging) global exposure limit 

6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทนุแบบ
ซบัซ้อน 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบั product limit 
 
ส่วนที่ 4 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการที่ลงทนุ (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัท

รวมกนั < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้  
2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ  

ตราสาร Basel III และศกุกู ของผู้ออก
รายใดรายหนึง่  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือ
ตราสารหนีภ้าครัฐต่างประเทศ) 

2.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้นิทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออก 
ตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหม่กอ่นครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจน ามลูค่า
หนีส้ินทางการเงนิดงักลา่วมารวมกบัมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงิน
ลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูที่มกีารเผยแพร่
เป็นการทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้
ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ2 ให้ใช้อตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นราย
ครัง้  เว้นแตใ่นกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดบัต ่ากวา่ investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. 
ลงทนุเพือ่กองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 
ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ออก
ตราสารได้มีการยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่มลีกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน 
3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทนุ CIS 

ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้   
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันีโ้ดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ที่ออกหน่วยนัน้ 
เว้นแตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน 
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง  

5 หน่วย property ของกองทนุใด 
กองทนุหนึง่ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ที่ออก
หน่วยนัน้ เว้นแตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

หมายเหต ุ :  
1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ ออกตราสารดังกล่าวได้จัดท างบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่ น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่า
ด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม  
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่เดือน พฤศจกิำยน  ถงึ ตุลำคม ย้อนหลัง 3 ปี 

 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเกบ็จำกกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ) 

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
1 พ.ย. ปี 62  

ถงึ  
31 ต.ค. ปี 63 

เรียกเกบ็จริง 
1 พ.ย. ปี 63  

ถงึ  
31 ต.ค. ปี 64 

เรียกเกบ็จริง 
1 พ.ย. ปี 64 

ถงึ  
31 ต.ค. ปี 65 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเกบ็จำกกองทุนรวม
ทัง้หมด  

ไม่เกินร้อยละ 4.49 ต่อปี  
   

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมดที่ประมำณกำรได้     
1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกินร้อยละ 2.00 ตอ่ปี  1.62 1.60 1.61 
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไม่เกินร้อยละ 0.08 ตอ่ปี  0.03 0.03 0.03 
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ  ไม่เกินร้อยละ 1.00 ตอ่ปี  1.00 0.99 1.00 
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1 ไม่เกินร้อยละ 1.41 ตอ่ปี     

▪ ค่าใช้จ่ายในการจดัท าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์   
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (IPO) 

ตามที่จ่ายจริง แตไ่ม่เกิน 
ร้อยละ 0.50 ต่อปี  

ของจ านวนเงินทนุโครงการ 
0.47 0.05 0.05 

▪ ค่าใช้จ่ายในการจดัท าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์  
ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

ตามที่จ่ายจริง แตไ่ม่เกิน 
ร้อยละ 0.50 ต่อปี 

0.01 0.04 0.02 

▪ ค่าประกาศ NAV ในหนงัสือพิมพ์  ตามที่จ่ายจริง - - 0.02 
▪ ค่าสอบบญัชี  ตามที่จ่ายจริง 0.20 0.02 0.02 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรไม่ได้     
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง 0.35 0.09 0.08 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด 2 - 3.68 2.82 2.83 

▪ ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง 0.24 0.05 0.04 
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จำกผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
1 พ.ย. ปี 62  

ถงึ  
31 ต.ค. ปี 63 

เรียกเกบ็จริง 
1 พ.ย. ปี 63  

ถงึ  
31 ต.ค. ปี 64 

เรียกเกบ็จริง 
1 พ.ย. ปี 64  

ถงึ  
31 ต.ค. ปี 65 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 3 ไม่เกินร้อยละ 2.00 1.25 1.25 1.25 

• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเข้า 3 ไม่เกินร้อยละ 2.00 1.25 1.25 1.25 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก  ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาทต่อรายการ 50 บาทตอ่รายการ 

• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุหรือเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุแทนฉบบัเดิมที่สญูหาย 

ฉบบัละ 50 บาท ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ อตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด อตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ 
หรือคา่ธรรมเนียมการหกัเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ 

อตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด อตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการ 
หรือนายทะเบียนด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่เกิน 75 บาทตอ่รายการ ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 

หมำยเหตุ 
1 เมื่อค านวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก

กองทนุรวมทัง้หมด 
2 ไม่รวมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และไม่รวมคา่ใช้จ่ายภาษีตราสารหนี ้
3 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้โดย

บริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าว โดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการและ/หรือเว็บไซต์

ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี) ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมดไม่รวมคา่ใช้จ่ายภาษีตราสารหนี ้
บริษัทจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ทกุวนัที่
มีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค านวณ นัน้เป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม  
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขัน้สงูตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ 
บริษัทจดัการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่าย
ในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนบัแต่วนัที่บริษัทจดัการประสงค์จะขึน้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ดังกล่าวโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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หมายเหต ุ: บริษัทจดัการได้ค านวณมลูค่าหลกัทรัพย์ของกองทนุโดยใช้วธีิการค านวณตามหลกัเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจดัการกองทนุ 
(AIMC) 
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ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือ 

AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเสี่ยงต ่าทีส่ดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ ความ
เปลี่ยนแปลงทางธรุกิจและเศรษฐกิจจะสง่ผลกระทบน้อยมาก 

AA มีความเสีย่งต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธรุกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

A มีความเสีย่งในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงนิต้นในเกณฑ์สงูแต่อาจได้รับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธรุกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

BBB มีความเสีย่งและมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผนัผวนทีเ่กิดขึน้จากการเปลีย่นแปลง
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการช าระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกที่ได้รับอนัดบัเครดิตใน
ระดบัดงักลา่วท่ีมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกที่ได้รับอนัดบัเครดิตใน
ระดบัดงักลา่วท่ีมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุน 

รอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ตุลำคม 2565 
(NAV ณ 31 ตุลำคม 2565 = 12.9535 บำท) 

ASP-INDIA ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน 

(ตำมเวลำ) 
6 เดือน 

(ตำมเวลำ) 
1 ปี 1 
(ต่อปี) 

3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี 1 
(ต่อปี) 

10 ปี 1 
(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทนุ 2 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม  -22.16% -0.60% -9.88% -21.67% 5.87% - - 6.71% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั* 3.29% 7.59% 3.31% 2.03% 15.59% - - 14.08% 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
(standard deviation) 

22.08% 18.00% 19.83% 21.63% 23.17% - - 21.32% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation)* 

19.75% 16.84% 18.40% 19.11% 22.48% - - 20.65% 

Information Ratio -3.05 -4.25 -2.99 -2.28 -0.86 - - -0.69 

หมำยเหตุ : 
- วนัที่จดทะเบียนกองทนุ 6 พฤศจกิายน 2561 
- *ดชันี MSCI India ในสดัส่วน 100% โดยปรับด้วยต้นทนุการปอ้งกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท 

ณ วนัที่ลงทนุ  
-  1% ต่อปี 
-  2% ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 
- การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี ้ได้จัดขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  เร่ือง มาตรฐานการวดัและน าเสนอผล

การด าเนินงานของกองทนุรวม 
- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ 
- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยนัถึงผลการด าเนินงาน

ในอนาคต 
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี 
(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 31 ตลุำคม 2565 
 

-38.15% 
 
 
 
 

อำยุเฉล่ียของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 31 ตลุำคม 2565 
 
N/A 

 
 
 
 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทนุของกองทนุรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 
ณ สิน้รอบ 31 ตลุำคม 2565 

 
N/A 

 
 
 
 

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 31 ตลุำคม 2565 

 
N/A* 

* ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th 

 

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

• กองทุนอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management (EPM)) 
กองทนุจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทนุรวมอื่น จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทนุที่ต้องการผลตอบแทนสงูและสามารถรับความเสี่ยงได้สงูกว่าผู้
ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 

• กองทุนระดมทุนจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินบาทและน าเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ 
(USD) และกองทนุหลกัจะน าเงินไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกลุเงินรูปีอินเดีย (INR) ซึง่กองทนุหลกัไม่ได้มีการท าการ
ป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน ดงันัน้ ผู้ลงทนุมีความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) 
กบัสกลุเงินรูปีอินเดีย (INR)  

• กองทนุนีอ้าจ/จะมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หากผู้ ถือหน่วย
ลงทุนดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วย
ลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เวบ็ไซต์ https://www.assetfund.co.th 

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ  เช่นเดียวกันกบัที่บริษัทจัดการลงทุน ในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานที่ป้องกนัความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท 
www.assetfund.co.th 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมลูที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องได้ที่ส านักงาน คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• บริษัทจดัการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และ
เป็นเร่ืองที่ไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตาม
เทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิ ที่ผู้ประกอบธุรกิจก าหนดไว้ภายในบริษัท ซึง่สามารถขอดแูนวทางนีไ้ด้ที่บริษัทจดัการ 

• บริษัทจดัการอนญุาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคม
บริษัทจดัการลงทนุก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพื่อที่บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูล
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

• การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านกังานได้รับรองถึงความถกูต้องของ
ข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

 
 
 
 
 
 
 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2565 
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