หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค
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หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม – ข้อมูลสรุปโครงกำรฯ
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค
ข้อมูลสรุปโครงกำรฯ + ข้อผูกพัน
ประเภท และนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนทีผ่ ู้ลงทุนจะได้จำกเงินลงทุน
ประเภท

กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภท Feeder Fund

อำยุโครงกำร

ไม่กำหนด

วันทีไ่ ด้รับอนุมัตใิ ห้จัดตั้งและจัดกำรกองทุนรวม : วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2550
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุนรวม : วันที่ 13 ธันวำคม 2550
กองทุนรวมนีจ้ ะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด
ลงทุน ในหน่ วยลงทุน ของกองทุน Templeton BRIC Fund (กองทุน หลัก ) ซึ่งบริห ำรและจัด กำรโดย Templeton Asset Management
Limited (Singapore) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญ ชีไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดังกล่ำวเป็ นกองทุนเพื่อผูล้ งทุน
ทั่วไป (Retail Fund) ที่จดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิรก์
เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะพิจำรณำลงทุนในเงินฝำกระยะสัน้ หรือ ตรำสำรที่เทียบเท่ำเงินสด (near cash) ระยะสั้น ซึ่งสถำบันกำรเงินใน
ประเทศที่กองทุนได้ลงทุน เป็ นผูอ้ อก เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรลงทุนในต่ ำงประเทศของกองทุน เช่น เพื่อรอกำรลงทุน หรือเพื่อชำระ
ค่ำใช้จ่ำย ทัง้ นี ้ กองทุนจะลงทุนในต่ำงประเทศเป็ นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สินทรัพย์สภำพคล่องเงินฝำกตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินอื่น ในประเทศ ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ประกำศกำหนด เพื่อสำรองไว้สำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนของกองทุนรอกำรลงทุน หรือเพื่อรักษำสภำพคล่องของกองทุน
กองทุนสำมำรถทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
โดยจะไม่ลงทุนในตรำสำรหนีท้ ่มี ีลกั ษณะของสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)
ผู้ลงทุนจะได้อะไรจำกเงินลงทุน
ผูล้ งทุนมีโอกำสได้รบั ผลตอบแทนในรู ปของเงินปันผล และ/หรือ กำไรจำกมูลค่ำหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ เมื่อผูล้ งทุนขำยคืนหน่วยลงทุน

ลักษณะที่สำคัญของกองทุน
 มีกำรกำหนดประเภทผู้ลงทุน หรือแบ่ง class หรือไม่ ?
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมสำหรับผูล้ งทุนทั่วไป และไม่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

 กองทุนรวมนีม้ ีจำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด ?
1,700 ล้ำนบำท

 เหมำะสมกับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในระยะเวลำนำนเท่ำใด ?
เหมำะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งกำรกระจำยกำรลงทุนไปยังตรำสำรทุนในประเทศบรำซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน โดยเงินลงทุนดังกล่ำวต้อง
สำมำรถรับควำมเสี่ยงได้สงู และต้องกำรผลตอบแทนในระยะยำว

 ปั จจัยใดมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุน ?
- กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำหลักทรัพย์ท่กี องทุนหลัก Templeton BRIC Fund ลงทุน
- อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

 เป็ นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุน หรือมุ่งเน้นคุ้มครองเงินต้น หรือไม่ ?
เป็ นกองทุนรวมทั่วไปที่ไม่ใช่กองทุนที่มีผปู้ ระกันเงินลงทุน และไม่ได้คมุ้ ครองเงินต้น
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 รอบระยะเวลำบัญชี
31 ธันวำคม

 กำรลงทุนในกองทุนรวมนีค้ วรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ัด (Benchmark) ใด ?
ดัชนี MSCI BRIC Net TR ในสัดส่วน 100%
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในกำรเปรียบเทียบตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นควรและเหมำะสม ซึ่งอยู่ภำยใต้กรอบ
นโยบำยกำรลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อ มูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจนถึงวันที่มีกำรเปลี่ ยน
ตัวชีว้ ดั คำอธิบำยเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในกำรเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ภำยใน
เวลำที่ผลู้ งทุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณี กำรเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน และ/หรือ
ประกำศข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม และ/หรือกำร
เปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในกำรใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผอู้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทำหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตรำดังกล่ำวอีกต่อไป โดย
บริษัทบริษัทจัดกำรจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวผูถ้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ภำยใน
เวลำที่ผลู้ งทุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลกำรตัดสินใจลงทุนได้

 กองทุนรวมต่ำงประเทศนั้นมีนโยบำยกำรลงทุน ปั จจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ และผลกำรดำเนินงำนอย่ำงไร ?
ลักษณะสำคัญของกองทุน Templeton BRIC Fund (กองทุนหลัก)
ประเภทกองทุน
กองทุนเปิ ดสกุลดอลลำร์สหรัฐ ซึง่ จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก์ (Luxembourg)
วัตถุประสงค์
เพื่อหวังผลตอบแทนที่ดีในรู ปกำรเติบโตของสินทรัพย์สุทธิในระยะยำว โดยลงทุนอย่ำงน้อย
ร้อยละ 80 ในหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ประเทศ บรำซิล รัสเซีย อินเดีย จีน
(หมำยรวมถึงไต้หวันและฮ่องกง) เพื่อหวังได้รบั ประโยชน์จำกกำรขยำยตัวอย่ำงแข็งแกร่งของ
เศรษฐกิจของประเทศเหล่ำนี ้
นโยบำยกำรลงทุน
เน้นลงทุนในหุน้ ประเทศบรำซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน (ซึ่งหมำยรวมถึงไต้หวันและฮ่องกง)
และประเทศที่ มี ร ำยได้ห รือ ก ำไรอย่ ำงมี นัย ส ำคัญ จำกกำรเติ บ โตทำงเศรษฐกิ จ ของกลุ่ ม
ประเทศเหล่ำนี ้ หรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มำจำกกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
เหล่ ำ นี ้ โดยเลื อ กลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ท่ี มี พื ้น ฐำนดี แ ละมี ร ำคำไม่ แ พง (Value Style) โดย
กระจำยกำรลงทุนแบบกว้ำง (Wide Diversification) หลักทรัพย์ท่ีจะลงทุนได้จะต้องมีมลู ค่ำ
ของหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด (Market Capitalization) อย่ำงน้อย 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ
และมีปริมำณกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ตอ่ วัน (Daily Turnover) อย่ำงน้อย 1 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ
อย่ำงไรก็ต ำม เพื่ อ ควำมคล่อ งตัวของกำรลงทุน กองทุนสำมำรถลงทุน ในหลัก ทรัพย์อ่ื น ที่
สำมำรถซือ้ ขำยเปลี่ยนมือได้ รวมถึงตรำสำรหนีแ้ ละตรำสำรทำงกำรเงิน
วันทำกำรซือ้ ขำย
ทุกวันทำกำร
ผูจ้ ดั กำรกองทุน
Templeton Asset Management Limited (Singapore) ซึง่ เป็ นบริษัทในเครือของ Franklin
Templeton Investment
ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สิน
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
นำยทะเบียน
Franklin Templeton International Services S.A.
ผูส้ อบบัญชี
PRICEWATERHOUSECOOPERS (Luxembourg)
ที่ปรึกษำกฎหมำย
- ELINGER, HOSS & PRUSSEN (Luxembourg)
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ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุน Templeton BRIC Fund

- แหล่งที่มำของข้อมูล : Fund Fact Sheet ของTempleton BRIC Fund (กองทุนหลัก) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
- สำมำรถดูขอ้ มูลผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนหลักได้ท่ี
https://www.franklintempleton.com.hk/en-hk/investor/products/overview/4343/Z/templeton-bric-fund
- ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
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ข้อกำหนดกำรในกำรซือ้ ขำยและโอนหน่วยลงทุน
 กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร ?
บริษัทจัดกำรเปิ ดซือ้ -ขำยหน่วยลงทุนทุกวันทำกำร โดยติดต่อได้ท่บี ริษัทจัดกำร หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน และโดยชำระเงิน
ค่ำจองซือ้ ด้วยเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ำย “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด ” ซึ่งเป็ นบัญชีกระแสรำยวัน ซึ่งเปิ ดไว้
กับธนำคำรกสิกรไทย สำขำรำษฎร์บูรณะ ธนำคำรกรุ งศรีอยุธยำ สำขำพระรำมที่ 3 ธนำคำรกรุ งเทพ สำขำสำทร ธนำคำรกรุ งไทย
สำขำเอ็มไพร์ทำวเวอร์ และ ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำวิทยุธนำคำรทหำรไทย สำขำอำคำรสำทรซิตี ้ และธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน)
สำขำสำทร 2
สำหรับกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะชำระเป็ นเช็คหรือโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรตำมที่ท่ำนได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิ ด
บัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน ภำยใน 5 วันทำกำร นับแต่วนั ที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนของกองทุน โดย
ไม่นับรวมวันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศซึ่งบริษัทจัดกำรจะประกำศวันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศผ่ำนเว็บไซต์บริษัทจัดกำรและ/หรือ
เว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี)

 กรณีใดทีบ่ ริษัทจัดกำร สงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน ?
1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธกำรจองซือ้ ตำมคำสั่งจองซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณี ท่ีบริษัทจัดกำรได้พิจำรณำแล้วว่ำกำรจอง
ซือ้ ในกรณี ดังกล่ำวมี ผลกระทบต่อ กำรลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือ หน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อควำมรับผิดชอบทำง
กฎหมำยของบริษัทจัดกำร หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำกำรซือ้ หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอำจเป็ นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิด
ฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
2. บริษัทจัดกำรมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนภำยในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุน
ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำ รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริกำ
หรือผูท้ ่ีมีถ่ินฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำหรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำ รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่ำวและ
บริษัท หรือห้ำงหุน้ ส่ วนซึ่งจัดให้มีขนึ ้ และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับกำร
สั่งซือ้ กำรจัดสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมสำหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลอเมริกนั (US person) ดังที่
กล่ำวมำข้ำงต้น เว้นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก

 มีกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืน กำรไม่ขำย / ไม่รับซือ้ คืน หยุดรับคำสั่งซือ้ / ขำยคืน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร ?
บริษัทจัดกำรอำจเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณี ท่ีเข้ำเหตุดังต่อไปนี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่ำวอยู่นอกเหนือ
กำรควบคุมของบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมพบว่ำรำคำรับ ซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ดังกล่ำวไม่ถูกต้องนัน้ ต่ำงจำกรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตำงค์ขนึ ้ ไปและคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของ
รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำน
กำรชดเชยรำคำ
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กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งทีร่ ับไว้แล้ว
บริษัทจัดกำรจะไม่ขำยหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งที่รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือ คำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้
เฉพำะในกรณีท่กี ำหนดไว้ในโครงกำร ซึง่ ต้องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลำดหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซือ้ ขำยได้ตำมปกติ
(2) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ล
ผลประโยชน์แล้ว ซึง่ ให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำกำร เว้นแต่จะได้รบั กำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกสำนักงำน
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่ำงสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม
(ค) มีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ และมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนีเ้ กิดขึน้ ซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุน
รวมอย่ำงมีนยั สำคัญ
(ก) ตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซือ้ ขำยได้ตำมปกติ ทัง้ นี ้ เฉพำะในกรณีท่กี องทุน รวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ท่ซี อื ้ ขำยในตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุกำรณ์ท่ีทำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสรี และทำให้ไม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือ
รับโอนเงินจำกต่ำงประเทศได้ตำมปกติ หรือ
(ค) มีเหตุท่ที ำให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่ำวอยู่เหนือ
กำรควบคุมของบริษัทจัดกำร และผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ ว หรือเป็ นกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน แก่ผูล้ งทุนเฉพำะรำย
เนื่องจำกปรำกฏข้อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดกำรมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผูล้ งทุนรำยนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กำรกระทำที่เป็ นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ไม่วำ่ จะเป็ นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
2. กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
3. กำรกระทำที่เป็ นกำรปฏิบตั ติ ำมคำสั่งเกี่ยวกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอำนำจตำมกฎหมำย
(ข) บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรรู จ้ กั ลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำได้ในสำระสำคัญ
(5) อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรของตนอันเนื่องมำจำกกำรที่
บริษัทจัดกำรรำยเดิมไม่สำมำรถดำรงควำมเพี ยงพอของเงินกองทุ นได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรดำรงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็ นนำยหน้ำ
ซือ้ ขำยหลักทรัพย์และกำรค้ำหลักทรัพย์และกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ท่ีเป็ นหน่วยลงทุน และกำรเป็ นผูจ้ ดั กำรเงินทุนสัญญำซือ้
ขำยล่วงหน้ำ ซึง่ ให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำกำร
(6) อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนรวมตำมข้อผูกพัน
กำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่มี ีควำมจำเป็ นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศ
หรือเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศให้บริษัทจัดกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่ง
ขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นกำรชั่วครำวตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทำกำรติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ขยำยระยะเวลำหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
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 วิธีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่ำงไร ?
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับกองทุนเปิ ดอื่นที่บริษัทจัดกำรกำหนดให้สำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตำมวัน เวลำ
ที่บริษัทเปิ ดให้มีกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

 กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร ?
- ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ภำยใต้ขอ้ จำกัดกำรซือ้ ขำย โอน โดยผูโ้ อนจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนรำยกำรละ 50 บำท
- บริษัทจัดกำรมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนภำยในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุน
ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำ รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริกำ
หรือผูท้ ่มี ีถ่ินฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำ รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่ำวและบริษัท
หรือห้ำงหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับกำรสั่งซือ้ กำร
จัดสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทุน ไม่วำ่ ทำงตรงหรือทำงอ้อมสำหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลอเมริกนั (US person) ดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น

 ผู้ถอื หน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกีย่ วกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้จำก
ช่องทำงใด ?
ท่ำนสำมำรถติดตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนของท่ำนจำกเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร www.assetfund.co.th และ/หรือหนังสือพิมพ์รำยวัน
“กรุ งเทพธุรกิจ”

สิทธิของผู้ถอื หน่วยลงทุน
 กองทุนรวมนีม้ ีกำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร ?
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือผูล้ งทุนทุกครัง้ ที่มีกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีเป็ นกำรขำยหน่วยลงทุนในกำรเสนอขำยครัง้ แรก บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียน
จะดำเนินกำรส่ งมอบหนังสื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซือ้ ภำยใน 15 วันทำกำร นับตัง้ แต่วนั สิน้ สุดระยะเวลำเสนอขำย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก

 ผู้ลงทุนถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ?
กรณีท่ีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะไม่นบั
คะแนนเสียงของบุคคลนัน้ ในส่วนที่เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มี
กำรแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่ำวมี ผู้ถือ หน่วยลงทุนเพี ยงรำยเดียวจะนับ คะแนนเสี ยงของ ผู้ถือ หน่วยลงทุน
ดังกล่ำวได้เต็มตำมจำนวนที่ถืออยู่

 ช่องทำง / วิธีกำรตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียง
ผูล้ งทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีกำรที่บริษัทจัดกำรได้เปิ ดเผยไว้ท่ี
สำนักงำนของบริษัทจัดกำร หรือผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เนตของบริษัทจัดกำร www.assetfund.co.th หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน

 ช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนทำได้อย่ำงไร ?
- ติดต่อบริษัทจัดกำรที่ บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111
- สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศัพท์ 0-2263-6000
- ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 0-2470-1523
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรของกองทุน
 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดกำร
บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชัน้ 17 อำคำรสำธรซิตที ้ ำวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพฯ 10120
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสำร 02-672-1180 www.assetfund.co.th

 รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท
1.
2.
3.
4.

นำยนภดล
นำยพิทเยนท์
นำยโสภณ
ดร. พัชร

รมยะรู ป
อัศวนิก
บุณยรัตพันธุ์
สุระจรัส

ประธำนคณะกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

 รำยชื่อผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)
1. ดร. พัชร
2. นำยคมสัน
3. นำยณัฐพล

สุระจรัส
ผลำนุสนธิ
จันทร์สิวำนนท์

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร
กรรมกำร

 จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท
ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2563 มีจำนวนกองทุนรวมทัง้ หมด 47 กองทุน
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ำกับ 40,127,314,383.15 บำท

 รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นำยณัฐพล
นำยไมตรี
นำยกมลยศ
นำงสำวทิพย์วดี
นำยกฤช
นำงสำวศศินชุ

จันทร์สิวำนนท์
โสตำงกูร
สุขมุ สุวรรณ
อภิชยั สิริ
โคมิน
ลัพธิกลุ ธรรม

 รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิ ำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรทำงำนทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม รวมทั้ง
หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว
ชื่อ-สกุล
นำยณัฐพล จันทร์สิวำนนท์

ประวัตกิ ำรศึกษำ
- Master in Finance and

ประสบกำรณ์กำรทำงำน
- 2019-Present: Executive Director /

หน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ
บริหำรกองทุน

Management, University of Chief Investment Officer
St Andrews
- 2017-2019: Foreign Investment Fund
- Bachelor in Political
Manager, Asset plus Fund Management
Science, Public
- 2016-2017: Product and Investment
Administration,
Strategy Division, UOB Asset Management
Chulalongkorn University - 2014-2015 : Fixed Income Analyst
- CFA Level I
(Investment Grade Bond) Credit Trading
Desk, UBS Investment Bank
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ชื่อ-สกุล

ประวัตกิ ำรศึกษำ

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

ประสบกำรณ์กำรทำงำน
- August 2018-Present: Fund manager, Asset
-

-

หน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ
บริหำรกองทุน

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 คืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ที่ บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตัง้
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 0-2672-1000
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200-1
นอกจำกหน้ำที่ตำมสัญญำแต่งตัง้ แล้ว ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผูด้ แู ลผลประโยชน์
ยังมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรรักษำประโยชน์ผลู้ งทุนด้วย
ช่องทำงทีผ่ ู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุน

 บริษัทจัดกำร
บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
เลขที่ 175 อำคำรสำธรซิตีท้ ำวเวอร์ ชัน้ 17 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพมหำนคร 10120
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 www.assetfund.co.th

 ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-659-3390
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ำ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-684-8888
บริษัท แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-648-3600
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทรศัพท์ 0-2680-1234
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด โทรศัพท์ 02-680-5000
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-231-3777
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ ๊ป จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-205-7000
บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-841-9000
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9. ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-626-7777
10. บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-638-5000
11. บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชนั จำกัด โทรศัพท์ 02-103-8811
12. บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนำ จำกัด โทรศัพท์ 02-026-5100
13. บริษัทหลักทรัพย์ฟินนั ซ่ำ จำกัด โทรศัพท์ 02-660-5000
14. บริษัทหลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-660-5429-30
15. บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ 02-672-5920
16. ธนำคำรออมสิน โทรศัพท์ 02-299-8000
17. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จำกัด โทรศัพท์ 02-225-0202
18. บริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-658-5800
19. ธนำคำรกสิกรไทย โทรศัพท์ 02-888-8811
20. บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-658-8888
21. บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-829-6999
22. บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-696-0000
23. บริษัทหลักทรัพย์กรุ งศรี จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-659-7000
24. บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-648-1111
25. บริษัทหลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จำกัด โทรศัพท์ 02-695-5000
26. ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-359-4705
27. บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-658-6300
28. บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน เมอร์ช่นั พำร์ทเนอร์ จำกัด โทรศัพท์ 02-660-6677
29. บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ช่นั พำร์ทเนอร์ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-660-6621
30. บริษัทหลักทรัพย์ภทั ร จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-305-9000
31. บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-635-1700
32. บริษัทหลักทรัพย์อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-088 9999
33. บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ 02-026-6222
34. บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด โทรศัพท์ 02-022-1499
35. บริษัทหลักทรัพย์ไทยพำณิชย์ จำกัด โทรศัพท์ 02-949-1000
36. บริษัทหลักทรัพย์ธนชำต จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-217-8888
37. บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี ้ จำกัด โทรศัพท์ 0-2343-9500
38. บริษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2659-8000
39. บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุน เวลท์ รีพบั บลิค จำกัด โทรศัพท์ 02-266 6697
40. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-009-8888
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ปั จจัยควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพือ่ ลดควำมเสี่ยง

 ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมือง และเศรษฐกิจ (Country and Political Risk)
เนื่ องจำกกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton BRIC Fund ซึ่งมี นโยบำยกำรลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทในประเทศ
บรำซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน จึงอำจได้รบั ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง และเศรษฐกิจได้
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริษัทจัดกำรจะบริหำรควำมเสี่ยงนี ้ โดยติดตำมสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจอย่ำง
ใกล้ชิดและนำมำพิจำรณำอย่ำงสม่ำเสมอ

 ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
เนื่องจำกกองทุนนำเงินลงทุนซึ่งเป็ นเงินบำทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินต่ำงประเทศ จึงอำจมีควำมเสี่ยงที่เกิดจำก
ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน ของทัง้ 2 สกุลเงินได้ กล่ำวคือ หำกค่ำเงินบำทแข็งขึน้ จำกวันที่กองทุนเข้ำลงทุนเมื่อเทียบกับสกุล
เงินต่ำงประเทศที่เข้ำลงทุนนัน้ (เช่นจำก 36.00 บำท ต่อ 1 ดอลลำร์สหรัฐ เป็ น 35.50 บำทต่อ 1 ดอลลำร์สหรัฐ) จะทำให้มูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนเมื่อคำนวณเป็ นสกุลเงินบำทน้อยลง ในทำงตรงกันข้ำมหำกค่ำเงินบำทมีค่ำอ่อนลง (เช่น จำก 36.00 บำทต่อ 1 ดอลลำร์
สหรัฐ เป็ น 36.50 บำทต่อ 1 ดอลลำร์สหรัฐ) จะทำให้มลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคำนวณเป็ นสกุลเงินบำทมำกขึน้
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริษัทจัดกำรจะบริหำรควำมเสี่ ยงด้ำนนี ้ โดยพิจำรณำลงทุนในหรือมี ไว้ซ่ึงสัญ ญำซือ้ ขำย
ล่วงหน้ำ (Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ นอัตรำแลกเปลี่ยนเงินระหว่ำงค่ำเงินสกุลพืน้ ฐำนที่ลงทุนกับค่ำเงินบำท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกัน
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน (Hedging) ตำมสภำวกำรณ์หรือตำมที่ผจู้ ดั กำรกองทุนเห็นสมควร เช่น ในกรณีบริษัทจัดกำรคำดกำรณ์ว่ำค่ำเงิน
ดอลลำร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่ำลง บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนใน
สัดส่วนที่คอ่ นข้ำงมำก แต่หำกค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่ำขึน้ บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำไม่ลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำเพื่อ
ป้องกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยน หรืออำจลงทุนในสัดส่วนน้อย

 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Leverage Risk)
เนื่องจำกสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ อำจมีควำมผันผวนมำกกว่ำหลักทรัพย์ พืน้ ฐำน ดังนัน้ หำกกองทุนลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
ย่อมทำให้สินทรัพย์สทุ ธิมีควำมผันผวนมำกกว่ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์พืน้ ฐำน (Underlying Asset)
กรณี ท่ีกองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่ำวเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำป้องกันควำมเสี่ยง ซึ่งรำคำ
ณ วันใช้สิทธิอำจมำกกว่ำ หรือน้อยกว่ำรำคำตลำดขณะนัน้ ทัง้ นี ้ กำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงนัน้ อำจไม่
สำมำรถป้องกันควำมเสี่ยงได้ทงั้ หมด และกรณีท่ผี จู้ ดั กำรกองทุนคำดกำรณ์ผิด กองทุนอำจเสียโอกำสในกำรได้รบั ผลตอบแทนที่มำกขึน้
แนวทำงกำรบริหำรเพือ่ ลดควำมเสี่ยง : ผูจ้ ดั กำรกองทุนจะวิเครำะห์สถำนกำรณ์อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้กำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำย
ล่วงหน้ำเป็ นไปในทิศทำงที่ถูกต้อง เพื่อลดควำมเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกำสได้รบั ผลตอบแทนที่มำกขึน้ โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่
เหมำะสมกับหลักทรัพย์ท่ตี อ้ งกำรป้องกันควำมเสี่ยง

 ควำมเสี่ยงทีเ่ กิดจำกกำรได้รับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศล่ำช้ำ (Repatriation Risk)
เนื่องจำกควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเวลำระหว่ำงประเทศ
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริษัทจัดกำรจึงกำหนดให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนจะต้องแสดง
ควำมจำนงที่จะขำยคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ำ นอกจำกนีว้ นั หยุดทำกำรของประเทศที่กองทุนไปลงทุนอำจไม่ตรงกับวันหยุดทำกำรของ
ประเทศไทย จึงอำจส่งผลกระทบต่อระยะเวลำในกำรชำระเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทำให้ชำ้ กว่ำปกติ

 ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk)
คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริษัท อำจเป็ นเหตุให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนตำมที่คำดหวัง
แนวทำงกำรบริห ำรเพื่อ ลดควำมเสี่ ยง : ผู้จัดกำรกองทุนต่ำงประเทศจะวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินของบริษัท ที่ลงทุนอย่ำง
สม่ำเสมอเพื่อลดควำมเสี่ยงในด้ำนนี ้
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 ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร (Credit Risk)
คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่ผอู้ อกตรำสำรหนีไ้ ม่สำมำรถจ่ำยคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้ตำมที่กำหนด
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อ ลดควำมเสี่ยง : ผูจ้ ดั กำรกองทุนต่ำงประเทศจะทบทวนกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทที่ลงทุน
อย่ำงสม่ำเสมอเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ได้รบั ชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ ได้ตำมกำหนด

 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk)
คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผันผวนของรำคำ หรือผลตอบแทนโดยรวมของตรำสำรปรับตัวขึน้ ลง โดยได้รบั ผลกระทบจำกปัจจัยทำง
เศรษฐกิจ หรือภำวะตลำด เช่น กำรเมือง เศรษฐกิจ ควำมผันผวนของค่ำเงิน อัตรำดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : ผูจ้ ดั กำรกองทุนของกองทุนต่ำงประเทศจะทำกำรติดตำมสภำพตลำด และวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงด้ำนนีอ้ ย่ำงสม่ำเสมอเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนนี ้

 ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)
คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่ซอื ้ หรือขำยตรำสำรไม่ได้ในระยะเวลำหรือรำคำตำมที่กำหนดไว้ เนื่องจำกโอกำสในกำรซือ้ หรือขำย
ตรำสำรมีจำกัด
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : กองทุนจะเน้นลงทุนในตรำสำรหนีภ้ ำครัฐที่มีอำยุคงเหลือใกล้เคียงกับรอบระยะเวลำวันทำกำร
ซือ้ ขำยหน่วยลงทุน และถือครองจนครบอำยุจงึ มีควำมเสี่ยงด้ำนนีน้ อ้ ยมำก
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ตำรำงสรุ ปอัตรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญำ (single entity limit)
ข้อ
1
2
3

4

5

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

ตรำสำรภำครัฐไทย
หน่วย CIS ต่ำงประเทศ
เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่ผรู้ บั ฝำกหรือผูอ้ อกตรำสำรมีลกั ษณะอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งดังนี ้
3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนำคำรออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรที่รฐั บำลเป็ นประกัน

ไม่จำกัดอัตรำส่วน
ไม่จำกัดอัตรำส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศหรือผูม้ ีภำระผูกพันมี
ภูมิลำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale)
ตรำสำรที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
ไม่เกินอัตรำดังนี ้ แล้วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
4.1 เป็ นตรำสำรหนี ้ ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศ (1) 10% หรือ
ที่ได้รบั อนุญำตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
(2) นำ้ หนักของตรำสำรที่ลงทุนใน
4.2 เป็ นตรำสำรที่มีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
benchmark + 5%
4.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผูอ้ อกมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นกำรทั่วไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing
4.2.3 ในกรณีท่เี ป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และ
ไม่ได้มีลกั ษณะตำม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผูม้ ีภำระผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้องเป็ น
บุคคลดังนี ้
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
4.2.3.2 ธนำคำรออมสิน
4.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
4.2.3.6 ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขำยในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.5 ในกรณีท่เี ป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี ้
รวมกันไม่เกินอัตรำดังนี ้ แล้วแต่อตั รำใด
5.1 ตรำสำรที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
จะสูงกว่ำ
5.1.1 เป็ นตรำสำรหนี ้ ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ ใน (1) 10% หรือ
ต่ำงประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ.
(2) นำ้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
ต่ำงประเทศที่ได้รบั อนุญำตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)
benchmark + 5%
5.1.2 มี credit rating 1 อยู่ในระดับ investment grade
5.1.3 เป็ นตรำสำรที่มีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

6

5.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ
5.1.3.2 ผูอ้ อกมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นกำรทั่วไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing
5.1.3.3 ในกรณีท่เี ป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และ
ไม่ได้มีลกั ษณะตำม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผูม้ ีภำระผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้องเป็ น
บุคคลดังนี ้
5.1.3.3.1 บุคคลตำมข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.1.3.3.2 สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมำชิก
5.1.3.3.3 สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับบุคคลตำมข้อ 5.1.3.3.1 –
5.4.3.3.2
5.1.4 ในกรณีท่เี ป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
5.2 ธุรกรรม OTC derivatives ที่ค่สู ญ
ั ญำมี credit rating 2 อยู่ในระดับ investment
grade
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจำกที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

1

กรณีเป็ นกำรลงทุนในต่ำงประเทศหรือผูม้ ีภำระผูกพันมีภมู ิลำเนำอยูต่ ำ่ งประเทศ สำมำรถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้
กรณีเป็ นกำรลงทุนในต่ำงประเทศที่คสู่ ญ
ั ญำในฐำนะผูม้ ีภำระผูกพันมีภมู ิลำเนำอยูต่ ำ่ งประเทศ สำมำรถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้
หมำยเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝำก ผูอ้ อกตรำสำรหรือคูส่ ญ
ั ญำ แล้วแต่กรณี
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของ MF
2. derivatives on organized exchange
2

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
กำรลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจกำรเดียวกันหรือกำรเข้ำเป็ น
คูส่ ญ
ั ญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกับบริษัทดังกล่ำว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตรำใดอัตรำหนึ่งดังนี ้ แล้วแต่
อัตรำใดจะสูงกว่ำ
(1) 25% หรือ
(2) นำ้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

หมำยเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก B/E หรือ P/N ที่นิตบิ คุ คลตำมกฎหมำยไทย
(ไม่รวมถึงสำขำในต่ำงประเทศของนิตบิ คุ คลดังกล่ำว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่ำย หรือ
คูส่ ญ
ั ญำ ดังนี ้
1.1 ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธพ.

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี
เว้นแต่เป็ น MF ที่มีอำยุโครงกำร < 1 ปี
ให้เฉลี่ยตำมรอบอำยุกองทุน
- อัตรำข้ำงต้นไม่ใช้กบั MF ที่อำยุกองทุน
คงเหลือ < 6 เดือน ทัง้ นี ้ เฉพำะ MF ที่มี
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ข้อ

2

3

4

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1.3 บง.
อำยุโครงกำร > 1 ปี
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มำจำกคูส่ ญ
ั ญำตำม reverse repo หรือ
securities lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี ้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ำมเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตรำสำรได้ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MFสำมำรถขำยคืน
ผูอ้ อกตรำสำรได้
2.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตำมข้อ 3 ของส่วนนี ้ แต่ไม่รวมถึงตรำสำรหนี ้ ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
2.3.1 มีลกั ษณะตำม 5.1.3 และ 5.1.4 ของข้อ 5 ของส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่
คำนวณตำมผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญำ (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี credit rating
(ข้อนีไ้ ม่ใช้กบั กำรลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E
หรือP/N เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ที่มีอำยุไม่เกินอำยุกองทุนหรือรอบกำร
ลงทุนของ MF หรือมีกำรลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่ำวมีอำยุ
สอดคล้องกับอำยุกองทุน)
total SIP ซึง่ ได้แก่
รวมกันไม่เกิน 15%
3.1 ทรัพย์สินตำมข้อ 6 ของส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผูอ้ อกทรัพย์สิน
หรือคูส่ ญ
ั ญำ (single entity limit)
3.2 ตรำสำรหนีห้ รือตรำสำรกึ่งหนีก้ ่งึ ทุน ที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือที่ตวั ตรำสำรและ/หรือ
ผูอ้ อกตรำสำรที่ต่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)
derivatives ดังนี ้
กำรเข้ำทำธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง (hedging)
ไม่เกินมูลค่ำควำมเสี่ยงที่มีอยู่

หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของ MF ไม่มีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

ตรำสำรหนีข้ องผูอ้ อกรำยใดรำยหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตรำสำรหนีภ้ ำครัฐไทยหรือตรำ
สำรหนีภ้ ำครัฐต่ำงประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนีส้ ินทำงกำรเงิน (financial liability)1 ของผูอ้ อกตรำสำร
รำยนัน้ ตำมที่เปิ ดเผยไว้ในงบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีล่ำสุด
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ผี อู้ อกตรำสำรมีหนีส้ ินทำงกำรเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำ
บัญชีถดั ไปและยังไม่ปรำกฏในงบกำรเงินล่ำสุด บลจ. อำจนำมูลค่ำหนีส้ ินทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวมำรวมกับมูลค่ำหนีส้ ินทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินล่ำสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูล
หนีส้ ินทำงกำรเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีกำรเผยแพร่เป็ นกำรทั่วไป และในกรณีท่ผี ู้
ออกตรำสำรไม่มีหนีส้ ินทำงกำรเงินตำมที่เปิ ดเผยไว้ในงบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำ
บัญชีล่ำสุด2 ให้ใช้อตั รำส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำร
ตำมข้อนีข้ องผูอ้ อกรำยนัน้ เป็ นรำยครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ผี อู้ อกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงกำร (bond issuance program) ให้พิจำรณำเป็ นรำย

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค
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ข้อ

2

ประเภททรัพย์สิน

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
โครงกำร
1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตรำสำรตำมข้อนีโ้ ดยเป็ นตรำสำรที่ออกใหม่และมี credit
rating อยู่ในระดับต่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุน
เพื่อกองทุนภำยใต้กำรจัดกำรของ บลจ. รำยเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำ
กำรออกและเสนอขำยตรำสำรดังกล่ำวเป็ นรำยครัง้ เว้นแต่กรณีท่ผี อู้ อกตรำสำรได้มีกำร
ยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงกำร (bond issuance program) ให้พิจำรณำเป็ น
รำยโครงกำร
(อัตรำส่วนตำม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตรำสำรที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
2. ธนำคำรออมสิน
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมำชิก
11. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับบุคคลตำม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่ำงประเทศ
ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตรำข้ำงต้นไม่ใช้กบั กำรลงทุนดังนี ้
(1) กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนีโ้ ดยได้รบั ควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำน
(1.1) มีขนำดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขำยต่อผูล้ งทุนในวงกว้ำง

หมำยเหตุ :
1
หนีส้ ินทำงกำรเงิน (financial liability) ให้พิจำรณำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ผอู้ อกตรำสำรดังกล่ำวได้จดั ทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีนนั้ โดยเป็ น
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำหนดมำตรฐำนกำรบัญชีตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพบัญชี หรือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสำกล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็ นต้น
2
รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกำหนดกำรจัดทำงบกำรเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตรำสำร

ทัง้ นี ้ กำรคำนวณสัดส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอัตรำส่วนกำรลงทุนให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรลงทุน
ของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถอื หน่วยลงทุน
ของรอบปี บัญชีตงั้ แต่เดือน มกรำคม ถึง ธันวำคม ย้อนหลัง 3 ปี
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ)

รำยกำรที่เรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำก
กองทุนรวมทั้งหมด
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งหมดที่
ประมำณกำรได้
1. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
2. ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
4. ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ 1

อัตรำตำมโครงกำร

ไม่เกินร้อยละ 5.3500 ต่อปี

ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 2.9425 ต่อปี

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และ
ตำมที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกินร้อยละ
ส่งเสริมกำรขำย ภำยหลังกำรเสนอขำย
0.50 ต่อปี
หน่วยลงทุนครัง้ แรก
 ค่ำประกำศ NAV ในหนังสือพิมพ์
ตำมที่จ่ำยจริง
 ค่ำสอบบัญชี
ตำมที่จ่ำยจริง
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีป่ ระมำณกำรไม่ได้
 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ตำมที่จ่ำยจริง
2
รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจริงทั้งหมด
 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์
ตำมที่จ่ำยจริง
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เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
1 ม.ค. ปี 61
1 ม.ค. ปี 62
1 ม.ค. ปี 63
ถึง
ถึง
ถึง
31 ธ.ค. ปี 61
31 ธ.ค. ปี 62
31 ธ.ค. ปี 63
(ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ)

1.07
0.04
0.11

1.06
0.04
0.10

1.06
0.04
0.10

-

-

-

0.12
0.13

0.19
0.25

0.34
0.43

0.03
1.50
0.16

0.05
1.69
0.02

0.07
2.04
0.03
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ส่ังซือ้ หรือผู้ถอื หน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน)
เรียกเก็บจริง
1 ม.ค. ปี 61
ถึง
31 ธ.ค. ปี 61
2.00

เรียกเก็บจริง
1 ม.ค. ปี 62
ถึง
31 ธ.ค. ปี 62
2.00

รำยกำรทีเ่ รียกเก็บ

อัตรำตำมโครงกำร

 ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน 3

ไม่เกินร้อยละ 2.14

 ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ 3

ไม่เกินร้อยละ 2.14

 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

ไม่เกินร้อยละ 1.07

2.00
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ในอัตรำ 50 บำทต่อรำยกำร

50 บำทต่อรำยกำร

ฉบับละ 50 บำท

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

 ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน
 ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสำร
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สญ
ู หำย

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
2.00

 ค่ำธรรมเนียมกำรทำรำยกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน

อัตรำที่ธนำคำรพำณิชย์กำหนด

 ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินเพื่อซือ้ /ขำยคืนหน่วยลงทุน
หรือค่ำธรรมเนียมกำรหักเงินเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน

อัตรำที่ธนำคำรพำณิชย์กำหนด

 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดกำร
หรือนำยทะเบียนดำเนินกำรให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ น
กรณีพิเศษนอกเหนือจำกกรณีปกติ

ไม่เกิน 75 บำทต่อรำยกำร

เรียกเก็บจริง
1 ม.ค. ปี 63
ถึง
31 ธ.ค. ปี 63
2.00
2.00

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

หมำยเหตุ
เมื่อคำนวณรวมกับค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจำกกองทุนรวมตำมข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด
2
ไม่รวมค่ำนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ จำกกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์และค่ำใช้จ่ำยภำษีตรำสำรหนี ้
3
บริษัทจัดกำรอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละรำยในอัตรำที่ไม่เท่ำกัน
1

ทัง้ นี ้ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและจำกผูส้ ่ งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้ำงต้น เป็ นอัตรำที่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่มและภำษี อ่ืนใดใน
ทำนองเดียวกัน (ถ้ำมี) แล้ว
บริษัทจัดกำรจะคำนวณค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันที่มีกำรคำน วณ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มลู ค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วยมูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และ
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ นัน้ เป็ นฐำนในกำรคำนวณค่ำธรรมเนียม
บริษัทจัดกำรอำจเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่ำอัตรำขัน้ สูงตำมที่ได้ระบุไว้ในโครงกำร บริษัทจัดกำรจะ
ประกำศให้ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรโดยเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่สี ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้ไม่เกินกว่ำอัตรำร้อยละ 5 ของอัตรำค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในรอบ
ระยะเวลำย้อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ที่บริษัทจัดกำรประสงค์จะขึน้ ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่
น้อยกว่ำ 60 วันก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ ดังกล่ำวโดยเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
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คำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
AAA
AA
A
BBB
T1+
F1+

เป็ นอันดับเครดิตสูงสุดและมีควำมเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู สุด ควำม
เปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมำก
มีควำมเสี่ยงต่ำมำก มีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมำก แต่อำจได้รบั ผลกระทบจำกควำม
เปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจและเศรษฐกิจมำกกว่ำอันดับเครดิตที่สงู กว่ำ
มีควำมเสี่ยงในระดับต่ำ มีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แต่อำจได้รบั ผลกระทบจำกควำม
เปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจและเศรษฐกิจมำกกว่ำอันดับเครดิตที่สงู กว่ำ
มีควำมเสี่ยงและมีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปำนกลำง ควำมผันผวนที่เกิดขึน้ จำกกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงธุรกิจและเศรษฐกิจอำจมีผลให้ควำมสำมำรถในกำรชำระหนีล้ ดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สงู กว่ำ
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรชำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึง่ ผูอ้ อกที่ได้รบั อันดับเครดิตใน
ระดับดังกล่ำวที่มีเครื่องหมำย “+” ด้วยจะได้รบั ควำมคุม้ ครองด้ำนกำรผิดนัดชำระหนีท้ ่สี งู ยิ่งขึน้
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรชำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึง่ ผูอ้ อกที่ได้รบั อันดับเครดิตใน
ระดับดังกล่ำวที่มีเครื่องหมำย “+” ด้วยจะได้รบั ควำมคุม้ ครองด้ำนกำรผิดนัดชำระหนีท้ ่สี งู ยิ่งขึน้
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ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุน
รอบปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 30 ธันวำคม 2563
(NAV ณ 30 ธันวำคม 2563 = 8.0615 บำท)

5.43%
16.80%

3 เดือน
(ตำมเวลำ)
12.27%
8.57%

6 เดือน
(ตำมเวลำ)
21.32%
22.98%

1 ปี 1
(ต่อปี )
5.43%
16.80%

3 ปี 1
(ต่อปี )
2.19%
4.84%

5 ปี 1
(ต่อปี )
11.08%
10.85%

10 ปี 1
(ต่อปี )
-0.18%
4.28%

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน 2
-1.64%
0.54%

29.93%

16.87%

18.10%

29.93%

21.59%

19.00%

18.86%

22.18%

24.65%

16.16%

18.60%

24.65%

18.65%

17.20%

17.36%

23.40%

-0.82

2.01

-0.38

-0.82

-0.25

0.03

-0.43

-0.10

ASP-BRIC

ตั้งแต่ต้นปี

ผลตอบแทนของกองทุนรวม
ผลตอบแทนดัชนีชีว้ ดั *
ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน
(standard deviation)
ควำมผันผวนของดัชนีชีว้ ดั
(standard deviation) *
Information Ratio
หมำยเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 13 ธันวำคม 2550
- * ดัชนี MSCI BRIC Net TR ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็ นค่ำสกุลเงินบำท ณ วันคำนวณผลตอบแทน
-

1

% ต่อปี

-

2

% ต่อปี ยกเว้นกรณีท่กี องทุนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะเป็ นผลกำรดำเนินงำนที่เกิดขึน้ จริง

- กำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ขึน้ ตำมประกำศสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนที่ สจก.ร.1/2559
- ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมเป็ นผลกำรดำเนินงำนหลังหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูร้ บั ฝำกทรัพย์สิน หรือค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ
- ผลกำรดำเนินงำนในอดีต / ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณ ฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็ นสิ่งยันถึงผลกำรดำเนินงำนใน
อนำคต
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี
(Maximum Drawdown)
ณ สิน้ รอบ 31 ธันวำคม 2563

-37.73%

อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมลงทุน
(Portfolio Duration)
ณ สิน้ รอบ 31 ธันวำคม 2563

N/A

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิน้ รอบ 31 ธันวำคม 2563

N/A

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ สิน้ รอบ 31 ธันวำคม 2563

N/A
* ผูล้ งทุนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th
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คำเตือนเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน
 บริษัทจัดกำรอำจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดกำร เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดกำรลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
เพื่อกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ท่สี ำนักงำนกำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้มีระบบงำนที่ปอ้ งกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้เกิด
ควำมเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่เี ว็บไซต์บริษัท (www.assetfund.co.th)

 ผูล้ งทุนสำมำรถตรวจดูขอ้ มูลที่อำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ท่ีสำนักงำน คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท www.assetfund.co.th

 บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผูป้ ระกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจำกเป็ นข้อห้ำมตำมกฎหมำย และเป็ นเรื่อง
ที่ไม่พงึ กระทำโดยวิชำชีพ เว้นแต่เป็ นกำรรับผลประโยชน์ท่ผี ปู้ ระกอบธุรกิจหรือพนักงำนของผูป้ ระกอบธุรกิจได้รบั ตำมเทศกำลที่เป็ น
ประเพณีนิยมตำมแนวทำงปฏิบตั ทิ ่ผี ปู้ ระกอบธุรกิจกำหนดไว้ภำยในบริษัท ซึง่ สำมำรถขอดูแนวทำงนีไ้ ด้ท่บี ริษัทจัดกำร

 กองทุนนีอ้ ำจ/จะมีกำรกระจุกตัวของกำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด ดังนัน้ หำกผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ดังกล่ำวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผูล้ งทุนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ได้ท่เี ว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร www.assetfund.co.th

 กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรม Financials จึงมีควำมเสี่ยงที่ผลู้ งทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมำก
 บริษัทจัดกำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ที่สมำคม
บริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด และจะต้องเปิ ดเผยกำรลงทุนดังกล่ำวให้บริษัทจัดกำรทรำบ เพื่อที่บริษัทจัดกำรจะสำมำรถกำกับและดูแล
กำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของพนักงำนได้

 กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชีช้ วนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำนได้รบั รองถึงควำมถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยนัน้

หนังสือชีช้ วนฉบับนี้รวบรวมขึน้ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564
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ส่วนรับรองควำมถูกต้องครบถ้วน
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน แอสเซท พลัส ได้สอบทำนข้อมูลในหนังสือชีช้ วนด้วยควำมระมัดระวัง และรับรองว่ำข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู้ ื่นสำคัญผิด และไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
โดย
(นำยคมสัน ผลำนุสนธิ)
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