หนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225
Asset Plus Nikkei 225 Fund
(ASP-NKY225)
สำหรั บรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 4 สิน้ สุดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562

หนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลกองทุนรวม – ข้ อมูลสรุปโครงกำรฯ
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225
ข้ อมูลสรุปโครงกำรฯ + ข้ อผูกพัน
ประเภท และนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนจะได้ จำกเงินลงทุน
ประเภท

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ซึง่ เป็ นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป ประเภทรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

อำยุโครง กำร

ไม่กาหนด

วันที่ได้ รับอนุมัตใิ ห้ จัดตัง้ และจัดกำรกองทุนรวม : วันที่ 17 มีนาคม 2557
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : วันที่ 17 ธันวาคม 2557
กองทุนรวมนีจ้ ะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์ สินใด
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 08ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทังนี
้ ้ กองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund มีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี Nikkei 225 เพื่อให้ มี
ผลการดาเนินงานของกองทุนใกล้ เคียงกับดัชนีดงั กล่าว
เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรั พย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต .หรื อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทังหมดในอั
้
ตรา
ไม่ตา่ กว่าร้ อยละ 98 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
ผู้ลงทุนจะได้ อะไรจำกเงินลงทุน
ผู้ลงทุนมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนในรู ปของกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้น เมื่อผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน
ลักษณะที่สำคัญของกองทุน

 มีกำรกำหนดประเภทผู้ลงทุน หรือแบ่ ง class หรือไม่ ?
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

 กองทุนรวมนีม้ ีจำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ ำใด ?
2,800 ล้ านบาท โดยสงวนสิทธิที่จะเพิ่มทุนได้ ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 เหมำะสมกับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในระยะเวลำนำนเท่ ำใด ?
เหมาะสมกับเงินลงทุนที่ผ้ ลู งทุนต้ องการกระจายการลงทุนในกองทุนตราสารแห่งทุนต่างประเทศ และมีโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่ดี
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้ าใจและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้

 ปั จจัยใดมีผลกระทบอย่ ำงมีนัยสำคัญต่ อเงินลงทุน ?
- การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่กองทุนหลักลงทุน
- การเปลี่ยนแปลงของมูลค่า NAV ของกองทุนหลัก

 เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ูประกันเงินลงทุน หรือมุ่งเน้ นคุ้มครองเงินต้ น หรือไม่ ?
เป็ นกองทุนรวมทัว่ ไปที่ไม่ใช่กองทุนที่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุน และไม่ได้ ค้ มุ ครองเงิ นต้ น

 รอบระยะเวลำบัญชี
38 พฤศจิกายน
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 กำรลงทุนในกองทุนรวมนีค้ วรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ัด (Benchmark) ใด ?
ดัชนี Nikkei 225 ในสัดส่วน 188% ปรับด้ วยต้ นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่ อยู่ภายใต้ กรอบ
นโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อ มูลและแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยน
ตัวชีว้ ดั คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี ้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี ้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/หรื อ
ประกาศข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรื อการ
เปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการใช้ เปรี ยบเทียบในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทาหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล /อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดย
บริ ษัทบริ ษัทจัดการจะแจ้ งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

 กองทุนรวมต่ ำงประเทศนัน้ มีนโยบำยกำรลงทุน ปั จจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ และผลกำรดำเนินงำนอย่ ำงไร ?
ข้ อมูลของกองทุนต่ ำงประเทศ
ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่จดั ตังกองทุ
้
น (Inception)
สกุลเงิน
Bloomberg code
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ตัวชี ้วัด (Benchmark)
จานวนหน่วยขันต
้ ่าในการสัง่ ซื ้อ
อายุกองทุน
บริ ษัทจัดการ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื ้อขาย
ผู้คานวณดัชนีอ้างอิง (Index Sponsor)
Management Fees
ข้ อมูลดัชนีNikkei 225
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Nikkei 225 Exchange Traded Fund
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) เพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป มีการซื ้อขายที่ตลาด
หลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) ประเทศญี่ปนุ่
9 กรกฎาคม 2544
เยน
1321 JP (Equity)
ลงทุนในหุ้นที่นบั รวมอยู่ในดัชนี Nikkei Stock Average (Nikkei 225) Index และให้
น ้าหนักการลงทุนในหุ้นแต่ละตัวสอดคล้ องกับน ้าหนักหุ้นตัวนันๆ
้ ที่ประกอบในดัชนีเพื่อให้
ได้ ผลตอบแทนสอดคล้ องกับผลการดาเนินงานของดัชนี Nikkei Stock Average (Nikkei
225) Index
จ่าย / ปี ละ 1 ครัง้
ดัชนี Nikkei 225 โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซด์ http://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave
1 หน่วย
ไม่กาหนด
Nomura Asset Management Co Ltd.
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
Tokyo Stock Exchange
Nikkei Inc.
ไม่เกิน 0.252% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
1. ดัชนีNikkei 225 ประกอบด้ วยหุ้น 225 ตัวที่ซื ้อขายใน First Section ของตลาดหลักทรัพย์
โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) เป็ นดัชนีที่มี การปรับราคาและดาเนินการตามหลัก
ทฤษฎีของ Dow (“Dow” method) ซึง่ กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์
ใน 3 รู ปแบบ ได้ แก่การเคลื่อนไหวหลัก (Major Movements (trends) การเคลื่อนไหวรอง
(Secondary Movements) และการเคลื่อนไหวระหว่างวัน (Intraday Cycles)ดัชนี
ดังกล่าวถือว่ามีการกระจายน ้าหนักอย่างเพียงพอและหุ้นที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนี
มีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระ
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2. ดัชนี Nikkei 225 เป็ นดัชนีที่ถูกจัดทาขึ ้นโดยบริ ษัท Nikkei Inc. ซึง่ เป็ นสถาบันที่มี
ชื่อเสียงในประเทศญี่ปนุ่ โดยเป็ นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและเป็ นอิสระจากบริ ษัทที่
บริ หารจัดการกองทุนหลัก และบริ ษัทจัดการสูตรและขบวนการคานวณดัชนี Nikkei
Average เป็ นลิขสิทธิ์ของ Nikkei Inc. ซึง่ เป็ นผู้พฒ
ั นาและเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว
3. เกณฑ์ที่ใช้ ในการคัดเลือกหลักทรัพย์หลัก ๆ ได้ แก่ ต้ องเป็ นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มแรก (First
Section) ที่จดทะเบียนใน Tokyo Stock Exchange Non-ordinary Shares ไม่รวม ETFs,
REITs, preferred stocks, preferred securities หรื อ tracking stocks จากนันจะ
้
พิจารณาสภาพคล่องของหลักทรัพย์โดยจะคัดเลือกหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงสุด 450 หุ้น โดย
หุ้นที่ไม่อยู่ในกลุ่มสภาพคล่องสูงดังกล่าวจะถูก Delist ออกไป และจะถูกทดแทนด้ วยหุ้นที่
อยู่ในกลุ่มสภาพคล่องสูงใน 75 อันดับแรก และนอกจากนันจะมี
้ การพิจารณาสัดส่วนของ
กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อให้ สอดคล้ องกับ Nikkei ซึง่ มีจานวนอุตสาหกรรม 6 กลุ่ม การคัดเลือก
หลักทรัพย์จะต้ องทาให้ จานวนหุ้นองค์ประกอบในดัชนีมีจานวน 225 หุ้นโดยมีสดั ส่วน
อุตสาหกรรมสอดคล้ องกับตลาด
4. ทังนี
้ ้ ดัชนีจะใช้ สกุลเงินเยนในการคานวณและรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้ ในการคานวณ
ดัชนีจะมีการทบทวนเป็ นระยะโดยมี 2 รู ปแบบ ได้ แก่ การทบทวนเป็ นประจา (Periodic
Review) ความถี่ปีละ 1 ครัง้ ในต้ นเดือนตุลาคม และการทบทวนเพื่อหาหุ้นทดแทนวาระ
พิเศษ (Extraordinary Replacement) เมื่อมีการ Delist หุ้นที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี
ออกไป
5. ดัชนี Nikkei 225 มีการเผยแพร่ ข้อมูลและแสดงค่าดัชนีอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อที่นกั ลงทุน
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ เช่น www.bloomberg.com (รหัส : NKY:IND) หรื อ
http://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave เป็ นต้ น
ปั จจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญของกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund
1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรื อผลตอบแทน
โดยรวมของตราสารปรับตัวขึ ้นลง โดยได้ รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรื อภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผัน
ผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี ้ย เป็ นต้ น
2. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk) เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึงอาจได้ รับ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
3. ควำมเสี่ยงจำกข้ อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนจึงมีความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุน ทัง้ นี เ้ นื่ องจากกองทุนอาจจะมี การลงทุนใน
ต่างประเทศ จึงอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้
4. ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถใน
การทากาไรของบริ ษัท อาจเป็ นเหตุให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้ รับผลตอบแทนตามที่
5. ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร (Credit risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้
ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้ น และหรื อดอกเบี ้ยได้ ตามที่กาหนด
6. ควำมเสียงจำกกำรขำดสภำพคล่ องของตรำสำร (Liquidity risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื ้อหรื อขายตราสารไม่ได้ ใน
ระยะเวลาหรื อราคาตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื ้อหรื อขายตราสารมีจากัด
7. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่ วงหน้ ำ (Leverage risk) เนื่องจากสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า อาจมีความผันผวน
มากกว่าหลักทรัพย์พื ้นฐาน ดังนัน้ หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าย่อมทาให้ สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการ
ลงทุนในหลักทรัพย์พื ้นฐาน (Underlying Asset)
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กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึง่ ราคา
ณ วันใช้ สิทธิอาจมากกว่า หรื อน้ อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทังนี
้ ้ การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนัน้ อาจไม่
สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ ทงหมด
ั้
และกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนที่มากขึ ้น
8. ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนอาจได้ รับผลขาดทุน บางส่วนหรื อทังหมดจาก
้
การลงทุนในกองทุนได้
ผลกำรดำเนินงำนกองหลักและควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำนของกองทุน
Nikkei 225 Exchange Traded Fund

- แหล่งที่มาของข้ อมูล : Monthly Report ของ Nikkei 225 Exchange Traded Fund ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
- สามารถดูข้อมูลปั จจุบนั ได้ ที่ https://global.nomura-am.co.jp/nextfunds/information/1321.html
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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กำรลงทุนของกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund

- แหล่งที่มาของข้ อมูล : Monthly Report ของ Nikkei 225 Exchange Traded Fund ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
- สามารถดูข้อมูลปั จจุบนั ได้ ที่ https://global.nomura-am.co.jp/nextfunds/information/1321.html
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ข้ อกำหนดกำรซือ้ ขำยและโอนหน่ วยลงทุน

 กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีกำรขำยและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ ำงไร ?
ท่านสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการ ที่เป็ นวันทาการปกติของบริ ษัทจัดการ และกองทุนหลัก ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการของบริ ษัท
จัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนถึงเวลา 12.88 น. และโดยชาระเงินค่าจองซื ้อด้ วยเงินสดหรื อเช็คสัง่ จ่าย “บัญชีจองซื ้อหน่วย
ลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จากัด” ซึง่ เป็ นบัญชีกระแสรายวันซึง่ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์ บูรณะ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
สาขาพระรามที่ 3 ธนาคารกรุ งเทพ สาขาสาทร ธนาคารกรุ งไทย สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
สาหรับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะชาระเป็ นเช็คหรื อโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารตามที่ท่านได้ ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ด
บัญ ชี ผ้ ูถือ หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วันถัดจากวันที่ทาการรั บซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทาการใน
ต่างประเทศซึง่ บริ ษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทาการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริ ษัทจัดการและ/หรื อเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

 กรณีใดที่บริษัทจัดกำร สงวนสิทธิไม่ ขำยหน่ วยลงทุน ?
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื ้อตามคาสัง่ จองซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ วว่าการจองซื ้อใน
กรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อชื่อเสียง หรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของ
บริ ษัทจัดการ หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2. บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของ กองทุนกับหรื อเพื่ อประโยชน์ ข องประเทศสหรั ฐอเมริ กา พลเมื อ งสหรั ฐอเมริ กา รวมถึงผู้ที่ มี หนังสื อ เดิ นทางของประเทศ
สหรั ฐอเมริ กาหรื อผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรั ฐอเมริ กาหรื อบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรั ฐอเมริ กา รวมถึงกองทรั พย์สินของบุคคล
ดังกล่าวและบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้น และดาเนินกิจกรรมในสหรั ฐอเมริ กา บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อ
ระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร แล/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลอเมริ กัน (US person)
ดังที่กล่าวมาข้ างต้ น เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก

 มีกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ ำขำยคืน กำรไม่ ขำย / ไม่ รับซือ้ คืน หยุดรับคำสั่งซือ้ / ขำยคืน แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนไว้ อย่ ำงไร ?
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้ อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
กำรไม่ ขำยหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้ แล้ ว
บริ ษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ หรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
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(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ การไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ให้ กระทาได้ ไม่เกินหนึง่ วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึง่ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกองทุน
รวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทาให้ ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรื อรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติซงึ่ เหตุดงั กล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน แก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริ งดังต่อไปนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนันๆ
้ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู้ จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ในสาระสาคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่
บริ ษั ทจัดการรายเดิม ไม่ส ามารถดารงความเพี ยงพอของเงิ นกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้ วยการดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน รวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อ
ขายหลักทรั พย์และการค้ าหลักทรั พย์และการจัดจาหน่ายหลักทรั พย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า ซึง่ ให้ กระทาได้ ไม่เกิน 3 วันทาการ
กำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือขำยคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริ ษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่
ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วัน
ทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

 วิธีสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ ำงไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการที่บริ ษัทจัดการ กาหนดให้ สามารถ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยสามารถสับเปลี่ยนเข้ ากองทุนได้ ตามกาหนดเวลาวันทาการซื ้อขาย

 กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธีกำรโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจำกัดกำรโอนไว้ อย่ ำงไร ?
- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ภายใต้ ข้อจากัดการซื ้อขาย โอน โดยผู้โอนจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการโอนรายการละ
58 บาท
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- บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนกับหรื อเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา พลเมืองสหรัฐอเมริ กา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา
หรื อผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา หรื อบุคคลซึง่ โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและ
บริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ
การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลอเมริ กนั (US person) ดังที่กล่าวมาข้ างต้ น

 ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ ำทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ ำหน่ วยลงทุน และรำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนได้ จำก
ช่ องทำงใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากเว็บไซต์ www.assetfund.co.th
สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน

 กองทุนรวมนีม้ ีกำรออกและส่ งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ ำงไร ?
บริ ษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อผู้ลงทุนทุกครัง้ ที่มีการขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนให้ ผ้ ลู งทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ทาการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

 ผู้ลงทุนถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ?
กรณีที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริ ษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่ มบุคคลเดียวกันนันในส่
้ วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้

 ช่ องทำง / วิธีกำรตรวจสอบแนวทำงกำรใช้ สิทธิออกเสียง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริ ษัทจัดการได้ เปิ ดเผยไว้ ที่
สานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เนตของบริ ษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

 ช่ องทำงและวิธีกำรร้ องเรี ยนทำได้ อย่ ำงไร ?
- ติดต่อบริ ษัทจัดการที่ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด โทรศัพท์ 82-672-1111
- สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศัพท์ 0-2263-6000
- ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 0-2470-1523
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินกำรของกองทุน

 ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดกำร
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
Asset Plus Customer Care 0-2672-1111 โทรสาร 8-2672-1108 www.assetfund.co.th

 รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายนภดล
นายพิทเยนท์
นางจีรภัทร
นายโสภณ
นายรัชต์
ดร. พัชร

รมยะรู ป
อัศวนิก
พิมานทิพย์
บุณยรัตพันธุ์
โสดสถิตย์
สุระจรัส
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ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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 รำยชื่อผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)
1. นายรัชต์
2. ดร. ไกรสร
3. ดร. พัชร

โสดสถิตย์
โอภาสวงการ
สุระจรัส

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ

 จำนวนกองทุนรวมทัง้ หมดภำยใต้ กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท
ณ วันที่ 38 พฤศจิกายน 2561 มีจานวนกองทุนรวมทังหมด
้
47 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 26,586,618,702.11 บาท

 รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2562)
1. นายรัชต์
2. นายไมตรี
3. นายกมลยศ
4. นางสาวทิพย์วดี
5. นายธนาชิต
6. นายกฤช
7. นายณัฐพล
8. นายวรายุ
9. นายนิธิวิทย์
10. นางสาวศศินชุ
11. นายเมธวัฒน์

โสดสถิตย์
โสตางกูร
สุขมุ สุวรรณ
อภิชยั สิริ
ตังสุ
้ ขสันต์
โคมิน
จันทร์ สิวานนท์
วัฒนศิริ
ฐานวรนนท์
ลัพธิกลุ ธรรม
ว่องกิจ

 รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิ ำรศึกษำ และประสบกำรณ์ กำรทำงำนที่เกี่ยวข้ องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม รวมทัง้
หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ ำว
ชื่อ-สกุล
นายณัฐพล จันทร์ สิวานนท์
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ประวัตกิ ำรศึกษำ

ประสบกำรณ์ กำรทำงำน

- Master in Finance and

- 2017-Present: Foreign Investment Fund

Management, University
of St Andrews
- Bachelor in Political
Science, Public
Administration,
Chulalongkorn University
- CFA Level I

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

หน้ ำที่
ควำมรับผิดชอบ
บริ หารกองทุน
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ชื่อ-สกุล

ประวัตกิ ำรศึกษำ

นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม - Master in Finance (MIF),
Thammasat University
- Bachelor of Engineering,
Chulalongkorn University
- CFA Level II

ประสบกำรณ์ กำรทำงำน
- August 2018-Present: Fund manager,
-

-

หน้ ำที่
ควำมรับผิดชอบ
บริ หารกองทุน

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

 ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน นำยทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด แต่งตัง้
นำยทะเบียนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด โทรศัพท์ 8-2672-1888
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 8-2478-3288-1
นอกจากหน้ าที่ตามสัญญาแต่งตังแล้
้ ว ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแู ลผลประโยชน์
ยังมีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผ้ ลู งทุนด้ วย
ช่ องทำงที่ผ้ ูลงทุนสำมำรถทรำบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน

 บริษัทจัดกำร
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
Asset Plus Customer Care 0-2672-1111 www.assetfund.co.th

 ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
1. บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 82-659-3369
2. บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 82-604-0731, 0737
3. บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 82-640-3609
4. บริ ษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 82-029-6999
5. บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทรศัพท์ 82-608-1111
6. บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนเอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ 82-608-5831
7. บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 82-231-3777
0. บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 82-285-7888 ต่อ 0003, 0007
9. บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 82-627-3188 ต่อ 1300
18. บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 82-630-5888
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11. บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชนั่ จากัด โทรศัพท์ 82-627-3188 ต่อ 1300
12. บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด โทรศัพท์ 82-697-3088
13. บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 82-650-9248, 9240
14. บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด โทรศัพท์ 82-672-5999 ต่อ 5294, 5965
15. ธนาคารออมสิน โทรศัพท์ 82-299-0888 ต่อ 818228
16. บริ ษัท ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ ส จากัด โทรศัพท์ 82-228-3977
17. บริ ษัท หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 82-650-5088
10. บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 82-650-0000
19. บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 82-659-7888
28. บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 82-640-1111 ต่อ 1430
21. บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด โทรศัพท์ 82-659-5555
22. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 82-359-8888
23. บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 82-650-6388 ต่อ 6338
24. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด โทรศัพท์ 82-668-6600 ต่อ 6649, 6671, 6632
25. บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 82-275-8000
26. บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 82-635-1788
27. บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 82-062-9999
20. บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ 82-949-1138
29. บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 82-217-0052
38. บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จากัด โทรศัพท์ 82-343-9588
31. บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 82-659-0888 ต่อ 0803, 0231
32. บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุนเวลท์ รี พบั บลิค จากัด โทรศัพท์ 82-266-6697
33. บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด โทรศัพท์ 82-826-5188
34. บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 82-696-8888
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ปั จจัยเสี่ยงของกองทุนรวม

 ปั จจัยควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรื อผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ ้นลง โดยได้ รับผลกระทบจากปั จจัยทาง
เศรษฐกิจ หรื อภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี ้ย เป็ นต้ น
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริ ษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิ เคราะห์ข้อมูลของตราสาร และสภาวะการลงทุน
ในขณะนัน้

 ปั จจัยควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk)
เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึงอาจได้ รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริ ษัทจัดการจะบริ หารความเสี่ยงด้ านนี ้ โดยพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า (Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพื ้นฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 98 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

 ปั จจัยควำมเสี่ยงจำกข้ อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุน ทังนี
้ ้
เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริ ษัทจัดการจะบริ หารความเสี่ยงนี ้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
อย่างใกล้ ชิดและนามาพิจารณาอย่างสม่าเสมอ

 ปั จจัยควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทากาไรของบริ ษัท อาจเป็ นเหตุให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้ รับผลตอบแทนตามที่
คาดหวัง
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : ผู้จดั การกองทุนมีหน้ าที่วเิ คราะห์สถานะทางการเงิน การบริ หารของบริ ษัทที่ลงทุน รวมทัง้
ธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริ ษัทนันๆ
้ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

 ปั จจัยควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร (Credit risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้ น และหรื อดอกเบี ้ยได้ ตามที่กาหนด
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริ ษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผ้ อู อกตราสารมีความมัน่ คง มีสถานะการเงินที่
ดี และ/หรื อ บริ ษัทที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade)

 ปั จจัยควำมเสียงจำกกำรขำดสภำพคล่ องของตรำสำร (Liquidity risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื ้อหรื อขายตราสารไม่ได้ ในระยะเวลาหรื อราคาตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื ้อหรื อขายตราสารมีจากัด
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริ ษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเพื่อความคล่องตัวใน
การบริ หารกองทุน
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 ปั จจัยควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่ วงหน้ ำ (Leverage risk)
เนื่องจากสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื ้นฐาน ดังนัน้ หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
ย่อมทาให้ สินทรัพย์สทุ ธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื ้นฐาน (Underlying Asset)
กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึง่ ราคา
ณ วันใช้ สิทธิอาจมากกว่า หรื อน้ อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทังนี
้ ้ การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนัน้ อาจไม่
สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ ทงหมด
ั้
และกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนที่มากขึ ้น
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : ผู้จดั การกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่าเสมอ เพื่อ ให้ การลงทุนในสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ าเป็ นไปในทิศทางที่ถูกต้ อง เพื่ อลดความเสี่ยงและเพื่ อให้ กองทุนมีโอกาสได้ รั บผลตอบแทนที่มากขึน้ โดยจะลงทุนใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง

 ควำมเสี่ยงทำงด้ ำนกำรเมือง และเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริ ษัทจัดการจะบริ หารความเสี่ยงนี ้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
อย่างใกล้ ชิดและนามาพิจารณาอย่างสม่าเสมอ
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ตำรำงสรุ ปอัตรำส่ วนกำรลงทุนของกองทุนรวม
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
ข้ อ
1
2

3
4

5

6

ประเภททรัพย์ สิน
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
3.1 หน่วย CIS ไทย
3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสารมีลกั ษณะอย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่รัฐบาลเป็ นประกัน
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย หรื อ
สาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และ
ไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ น
บุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.0 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้น
ทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.1.1 เป็ นตราสารหนี ้ ผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันใน
้

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 10%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale)
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะ สูงกว่า
(1) 10% หรื อ
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

7

ต่างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)
6.1.2 มี credit rating 1 อยู่ในระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.1.3.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และ
ไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.1.3.1 หรื อ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ น
บุคคลดังนี ้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6..3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตามข้ อ 6.1.3.3.1 –
6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้น
ทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating 2 อยู่ในระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 6 (SIP)

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

รวมกันไม่เกิน 5%

1

กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยูต่ า่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้
กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศที่คสู่ ญ
ั ญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยูต่ า่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคูส่ ญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
2

ส่ วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)
ข้ อ
1

ประเภททรัพย์ สิน
การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัททุกบริ ษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ น
คูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษัทดังกล่าว

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

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

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225
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ส่ วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)

1

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรื อ P/N ที่นิตบิ คุ คลตามกฎหมายไทย
(ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบิ คุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา
ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ
securities lending หรื อ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 B/E หรื อ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ ดาเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิ
เรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ MFสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี ้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน ที่มี
ลักษณะครบถ้ วนดังนี ้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้ อ 6 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E
หรื อP/N เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรื อรอบการ
ลงทุนของ MF หรื อมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้ อง
กับอายุกองทุน)
reverse repo
securities lending
total SIP ซึง่ ได้ แก่
5.1 ทรัพย์สินตามข้ อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 ตราสารหนี ้หรื อตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและ/หรื อผู้
ออก ตราสารที่ต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)
derivatives ดังนี ้
6.1 การเข้ าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
6.2 การเข้ าทาธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี
เว้ นแต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั MF ที่อายุกองทุน
คงเหลือ < 6 เดือน ทังนี
้ ้ เฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ > 1 ปี

2

3
4
5

6

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
global exposure limit
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225
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ส่ วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)
ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

1

ตราสารหนี ้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ภาครัฐไทยหรื อ
ตราสารหนี ้ภาครัฐต่างประเทศ)

2

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

3

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตราสาร
รายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้ นบั
รวมมูลค่าหนี ้สินดังกล่าวของเจ้ าหนี ้ที่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจาก
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงิน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้ อนี ้ของ ผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้ เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ อู อก
ตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี credit
rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุน
เพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่น
แบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นราย
โครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่
ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อกองทุน CIS ต่างประเทศ
ที่ออกหน่วยนัน้
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

หมายเหตุ :
1
หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรื อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็ นต้ น
2
รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร

ทังนี
้ ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุน
ของกองทุน และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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ตำรำงค่ ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ ำใช้ จ่ำยทัง้ หมดที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ของรอบปี บัญชีตงั ้ แต่ เดือน ธันวำคม ถึง พฤศจิกำยน ย้ อนหลัง 3 ปี
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวม
รำยกำรที่เรี ยกเก็บ
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรี ยกเก็บจำก
กองทุนรวมทัง้ หมด
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยรวมทัง้ หมดที่
ประมำณกำรได้
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1

อัตรำตำมโครงกำร

เรียกเก็บจริง
1 ธ.ค. ปี 59
ถึง
30 พ.ย. ปี 60

เรียกเก็บจริง
1 ธ.ค. ปี 60
ถึง
30 พ.ย. ปี 61

1.07
0.03
0.27

1.87
8.83
8.27

1.87
8.83
8.27

-

-

-

0.11
0.12

8.16
8.16

8.82
8.10

0.35
1.95
0.62

8.18
1.79
8.17

8.13
1.70
8.46

ไม่ เกินร้ อยละ 5.3500 ต่ อปี
ของมูลค่ ำทรัพย์ สินที่จดทะเบียน 1

ไม่เกินร้ อยละ 2.1400 ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 8.1685 ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 1.8788 ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 1.9795 ต่อปี

 ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ตามที่จ่ายจริ ง
และส่งเสริ มการขาย ภายหลังการเสนอขาย
แต่ไม่เกินร้ อยละ 8.50 ต่อปี
หน่วยลงทุนครัง้ แรก
 ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์
ตามที่จ่ายจริ ง
 ค่าสอบบัญชี
ตามที่จ่ายจริ ง
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่ประมำณกำรไม่ ได้
 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริ ง
3
รวมค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจริงทัง้ หมด
 ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์
ตามที่จ่ายจริ ง
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ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจำกผู้ส่ ังซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ ำหน่ วยลงทุน)
รำยกำรที่เรียกเก็บ

อัตรำตำมโครงกำร

เรียกเก็บจริง
1 ธ.ค. ปี 58
ถึง
30 พ.ย. ปี 59
0.75

เรียกเก็บจริง
1 ธ.ค. ปี 59
ถึง
30 พ.ย. ปี 60
0.75

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 4

ไม่เกินร้ อยละ 2.14

 ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน 4

ไม่เกินร้ อยละ 2.14

 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า 4

ไม่เกินร้ อยละ 2.14

 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 4

ไม่เกินร้ อยละ 2.14

0.75
ยกเว้ น ไม่เรี ยกเก็บ

ในอัตรา 58 บาทต่อรายการ

58 บาทต่อรายการ

ฉบับละ 58 บาท

ยกเว้ น ไม่เรี ยกเก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรื อเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สญ
ู หาย

ยกเว้ น ไม่เรี ยกเก็บ
0.75

 ค่าธรรมเนียมการทารายการซื ้อขายหน่วยลงทุน

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื ้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรื อ
ค่าธรรมเนียมการหักเงินเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด

 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดการ หรื อ
นายทะเบียนดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกรณีปกติ

ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ

เรียกเก็บจริง
1 ธ.ค. ปี 60
ถึง
30 พ.ย. ปี 61
0.75
0.75

ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

หมำยเหตุ
1
ทังนี
้ ้การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้ จ่ายรวม ประมาณการจากมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่จดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
น ในกรณีที่มลู ค่า
ทรัพย์สินสุทธิระหว่างปี ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ อาจส่งผลให้ อัตราร้ อยละต่อปี ของค่าใช้ จ่ายรวมเกินกว่าอัตราที่ ประมาณการไว้ ข้างต้ นได้ โดยมิได้ เกิดจาก
การเก็บค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
2
เมื่อคานวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจริ งจากกองทุนรวมตามข้ อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด
้
3
ไม่รวมค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อขายหลักทรัพย์
4
บริ ษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและภาษี อื่นใด
ในทานองเดียวกัน (ถ้ ามี) แล้ ว
บริ ษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยล งทุน ทุกวันที่มีการคานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้ มลู ค่าทรั พย์สินทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนีส้ ินทังหมด
้
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล ผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คานวณ นันเป็
้ นฐานในการคานวณค่าธรรมเนียม
บริ ษัทจัดการอาจเพิ่มค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว ไม่เกินร้ อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเดิมที่ระบุไว้ ล่าสุดในโครงการ ทังนี
้ ้ จะแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 68 วัน โดยจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน และเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไว้ ที่สานักงานของ
บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
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AAA
AA
A
BBB
T1+
F1+

คำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือ
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสีย่ งต่าที่สดุ บริ ษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู สุด
ความเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้ อยมาก
มีความเสีย่ งต่ามาก มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้ รับผลกระทบจาก
ความเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสีย่ งในระดับต่า มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้ รับผลกระทบจากความ
เปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสีย่ งและมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ ้นจากการ
เปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ ความสามารถในการชาระหนี ้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สงู กว่า
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริ ษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยในเกณฑ์สงู ซึง่ ผู้ออกที่ได้ รับอันดับ
เครดิตในระดับดังกล่าวที่มเี ครื่ องหมาย “+” ด้ วยจะได้ รับความคุ้มครองด้ านการผิดนัดชาระหนี ้ที่สงู ยิ่งขึ ้น
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริ ษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยในเกณฑ์สงู ซึง่ ผู้ออกที่ได้ รับอันดับ
เครดิตในระดับดังกล่าวที่มเี ครื่ องหมาย “+” ด้ วยจะได้ รับความคุ้มครองด้ านการผิดนัดชาระหนี ้ที่สงู ยิ่งขึ ้น
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ผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังของกองทุน
รอบปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561
(NAV ณ 30 พฤศจิกำยน 2561 = 12.3605 บำท)
ตัง้ แต่ ต้นปี

3 เดือน
(ตำมเวลำ)

6 เดือน
(ตำมเวลำ)

1 ปี 1
(ต่ อปี )

3 ปี 1
(ต่ อปี )

5 ปี 1
(ต่ อปี )

10 ปี 1
(ต่ อปี )

ตัง้ แต่ จัดตัง้
กองทุน 2

ผลตอบแทนของกองทุนรวม

-1.67%

-1.95%

0.19%

-1.31%

4.27%

-

-

5.50%

ผลตอบแทนดัชนีชี ้วัด *

-1.82%

-2.25%

0.67%

-1.65%

4.21%

-

-

7.45%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
(standard deviation)

17.86%

18.14%

15.39%

17.46%

19.55%

-

-

19.95%

ความผันผวนของดัชนีชี ้วัด
(standard deviation) *

18.02%

18.67%

15.70%

17.71%

20.06%

-

-

20.38%

Information Ratio

0.02%

0.34%

-0.22%

0.04%

0.01%

-

-

-0.24%

ASP-NKY225

หมำยเหตุ :
- วันที่จดทะเบียนกองทุน 17 ธันวาคม 2557
- *ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้ วยต้ นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณ
-

1

% ต่อปี

-

2

% ต่อปี ยกเว้ นกรณีที่กองทุนจัดตังไม่
้ ถงึ 1 ปี จะเป็ นผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นจริ ง

- การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้ จดั ขึ ้นตามประกาศสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2559
- ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดาเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ
- ผลการดาเนินงานในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยันถึงผลการดาเนิ นงานใน
อนาคต
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่ วงเวลำ 5 ปี
(Maximum Drawdown)
ณ สิน้ รอบ 30 พฤศจิกำยน 2561

-27.99%

อำยุเฉลี่ยของทรัพย์ สนิ ที่กองทุนรวมลงทุน
(Portfolio Duration)
ณ สิน้ รอบ 30 พฤศจิกำยน 2561

N/A

อัตรำส่ วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิน้ รอบ 30 พฤศจิกำยน 2561

N/A

ข้ อมูลกำรถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ สิน้ รอบ 30 พฤศจิกำยน 2561

44.23%
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คำเตือนเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่ วยลงทุน
 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น
เพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิด
ความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์บริ ษัท (www.assetfund.co.th)

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ ที่สานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อโดยผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรื อที่เว็บไซต์ของบริ ษัท www.assetfund.co.th

 บริ ษัทจัดการไม่สามารถรั บผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็ นข้ อห้ ามตามกฎหมาย และ
เป็ นเรื่ องที่ไม่พงึ กระทาโดยวิชาชีพ เว้ นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ที่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจหรื อพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้ รับตามเทศกาลที่
เป็ นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจกาหนดไว้ ภายในบริ ษัท ซึง่ สามารถขอดูแนวทางนี ้ได้ ที่บริ ษัทจัดการ

 บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคม
บริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริ ษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแล
การซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

 การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้ รับรองถึ งความถูกต้ อง
ของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้

หนังสือชีช้ วนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกรำคม 2562
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ส่ วนรับรองควำมถูกต้ องครบถ้ วน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนด้ วยความระมัดระวัง และรับรองว่าข้ อมูล
ถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด และไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
โดย
(นายคมสัน ผลานุสนธิ)
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