หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ
Asset Plus HSI
(ASP-HSI)
“กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวในผูอ้ อก
จึงมีความเสี่ยงที่ผลู้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก”
สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 11 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม – ข้อมูลสรุ ปโครงกำรฯ
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ
ข้อมูลสรุ ปโครงกำรฯ + ข้อผูกพัน
ประเภท และนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จำกเงินลงทุน

ประเภท

กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภท Feeder Fund

อำยุโครงกำร

ไม่กาหนด

วันทีไ่ ด้รับอนุมัตใิ ห้จัดตั้งและจัดกำรกองทุนรวม : วันที่ 14 สิงหาคม 2552
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุนรวม : วันที่ 28 มกราคม 2553
กองทุนรวมนีจ้ ะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Hang Seng Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็ นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ประเภท
กองทุนรวมเพื่ อผูล้ งทุนทั่วไป ซึ่งบริหารและจัดการโดย Hang Seng Investment Management Limited ที่จดทะเบียนซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในหุน้ ที่เป็ นส่วนประกอบของ Hang Seng Index เพื่อให้ได้รบั ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ
ดัชนี Hang Seng เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ื น ตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทัง้ นี ้ ตามที่ผจู้ ัดการกองทุนเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
นอกจากนี ้ บริษัทอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ผู้ลงทุนจะได้อะไรจำกเงินลงทุน
ผูล้ งทุนมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนในรู ปของกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ เมื่อผูล้ งทุนขายคืนหน่วยลงทุน

ลักษณะที่สำคัญของกองทุน
 มีกำรกำหนดประเภทผู้ลงทุน หรือแบ่ง class หรือไม่ ?
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

 กองทุนรวมนีม้ ีจำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด ?
1,000 ล้านบาท

 เหมำะสมกับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในระยะเวลำนำนเท่ำใด ?
เหมาะสมกับเงินลงทุนที่ผลู้ งทุนต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ตา่ งประเทศและมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศ โดยเงินลงทุนดังกล่าวต้องสามารถรับความเสี่ยงได้สงู และต้องการผลตอบแทนในระยะยาว

 ปั จจัยใดมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุน ?
- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ท่กี องทุน Hang Seng Index ETF ลงทุน
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 เป็ นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุน หรือมุ่งเน้นคุ้มครองเงินต้น หรือไม่ ?
เป็ นกองทุนรวมทั่วไปที่ไม่ใช่กองทุนที่มีผปู้ ระกันเงินลงทุน และไม่ได้คมุ้ ครองเงินต้น

 รอบระยะเวลำบัญชี
31 ธันวาคม
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 กำรลงทุนในกองทุนรวมนีค้ วรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ัด (Benchmark) ใด ?
ดัชนี Hang Seng ในสัดส่วน 100%
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อ มูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ ยน
ตัวชีว้ ดั คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณี การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการ
เปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผอู้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดย
บริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

 กองทุนรวมต่ำงประเทศนั้นมีนโยบำยกำรลงทุน ปั จจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ และผลกำรดำเนินงำนอย่ำงไร ?
ลักษณะสำคัญของกองทุน Hang Seng Index ETF (กองทุนหลัก)
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) เพื่อผูล้ งทุนทั่วไป มีการซือ้ ขายที่ตลาด
The Stock Exchange of Hong Kong Limited
วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหุน้ ที่เป็ นส่วนประกอบของ Hang Seng Index เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนของกองทุน
ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng Index
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่เกินปี ละ 2 ครัง้
อายุกองทุน
ไม่กาหนด
ผูบ้ ริหารจัดการกองทุน
Hang Seng Investment Management Limited
Market Maker
CItigroup Global lMarkets Asia Ltd.
Deutsche Securities Asia Ltd.
ตลาดหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนซือ้ ขาย The Stock Exchange of Hong Kong Limited
ผูค้ านวณดัชนีอา้ งอิง
Hang Seng Indexes Company Limited
ค่าธรรมเนียมหลักที่เรียกเก็บจากกองทุน - ปัจจุบนั คิดอยู่ท่ี 0.10%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Management Fee + Trustee Fee)
Website
https://www.hangseng.com/etf
ข้อจำกัดกำรลงทุน :
กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีไม่ได้จดทะเบียน หรือไม่มีราคาซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ท่เี ป็ นที่รูจ้ กั อย่างแพร่หลาย
ข้อมูลดัชนี Hang Seng Index :
- ดัชนี Hang Seng ประกอบด้วยหุน้ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงประมาณ 42 บริษัท ที่มีสภาพคล่องและส่วน
แบ่งการตลาดสูง และเป็ นดัชนีท่สี ะท้อนตลาดหุน้ ของฮ่องกง
- เป็ นดัชนีท่เี ป็ นที่นิยมแพร่หลาย และถูกนามาใช้เป็ นเกณฑ์มาตรฐานสาหรับการลงทุนของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย
- สามารถดูขอ้ มูลดัชนีได้ทกุ วันใน Bloomberg, Reuters และผ่าน website: www.hsi.com.hk
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ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุน Hang Seng Index ETF

- แหล่งที่มาของข้อมูล Factsheet HANG SENG INDEX ETF เดือนมกราคม 2564
- สามารถดูขอ้ มูลผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลักได้ท่ี
https://www.hangsenginvestment.com/en-hk/hsvm/products/etf/overview/?TrustNo=H0E180
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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ข้อกำหนดกำรซือ้ ขำยและโอนหน่วยลงทุน
 กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร ?
บริษัทจัดการเปิ ดซือ้ -ขายหน่วยลงทุนทุกวันทาการ โดยติดต่อได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และชาระเงินค่า
จองซือ้ ด้วยเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จากัด” ซึ่งเป็ นบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งเปิ ดไว้กับ
ธนาคารกสิก รไทย สาขาราษฎร์บูรณะ ธนาคารกรุ งศรีอ ยุธยา สาขาพระรามที่ 3 ธนาคารกรุ งเทพ สาขาสาทร ธนาคารกรุ งไทย
สาขาเอ็ม ไพร์ท าวเวอร์ และ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาวิท ยุ ธนาคารทหารไทย สาขาอาคารสาทรซิตี ้ และธนาคารยูโอบี จากัด
(มหาชน) สาขาสาทร 2
สาหรับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาระเป็ นเช็ คหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านได้ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ด
บัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั ที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุน โดยไม่
นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทาการในต่างประเท ศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือ
เว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

 กรณีใดทีบ่ ริษัทจัดกำร สงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน ?
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซือ้ ตามคาสั่งจองซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการจอง
ซือ้ ในกรณี ดังกล่าวมี ผลกระทบต่อ การลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือ หน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการซือ้ หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจเป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิด
ฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2. บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือผูท้ ่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและ
บริษัท หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนึ ้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการ
สั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลอเมริกนั (US person) ดังที่
กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก

 มีกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืน กำรไม่ขำย / ไม่รับซือ้ คืน หยุดรับคำสั่งซือ้ / ขำยคืน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร ?
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ท่ีเข้าเหตุดังต่อไปนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุท่ีทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนมี คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่าราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขนึ ้ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งทีร่ ับไว้แล้ว
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีท่ปี รากฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซอื ้ ขายหลักทรัพย์ ไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ
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(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ การไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้ว หรือการหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือ
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทาได้ไม่เกินหนึ่งวันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน
(3) กองทุน รวมได้ลงทุน ในหลักทรัพ ย์หรือ ทรัพ ย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุก ารณ์ดงั ต่อ ไปนี เ้ กิดขึน้ ซึ่งก่อ ให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ ทัง้ นี ้ เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ท่ซี อื ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ท่ที าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุท่ีทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติซ่ึ งเหตุดงั กล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน แก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู จ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่
บริษั ทจัด การรายเดิม ไม่ ส ามารถด ารงความเพี ยงพอของเงิน กองทุน ได้ต ามประกาศคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ัดการเงินทุนสัญ ญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
(6) อยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อผูกพัน
กำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือในกรณี ท่ีมีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่ง
ขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซื อ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

 วิธีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่ำงไร ?
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับกองทุนเปิ ดอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตามวัน เวลา
ที่บริษัทเปิ ดให้มีการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
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 กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร ?
- ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ภายใต้ขอ้ จากัดการซือ้ ขาย โอน โดยผูโ้ อนจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการโอนรายการละ
50 บาท
- บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือผูท้ ่ีมีถ่นิ ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท
หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การ
จัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลอเมริกนั (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น

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

สิทธิของผู้ถอื หน่วยลงทุน
 กองทุนรวมนีม้ ีกำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร ?
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือผูล้ งทุนทุกครัง้ ที่มีการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดาเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่
ผูจ้ องซือ้ ภายใน 5 วันทาการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

 ผู้ลงทุนถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ?
กรณีท่ีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั
คะแนนเสียงของบุคคลนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มี
การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมี ผู้ถือ หน่วยลงทุนเพี ยงรายเดียวจะนับ คะแนนเสี ยงของผู้ถือ หน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่

 ช่องทำง / วิธีกำรตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิ ดเผยไว้ท่ี
สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

 ช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนทำได้อย่ำงไร ?
- ติดต่อบริษัทจัดการที่ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด โทรศัพท์ 02-672-1111
- สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศัพท์ 0-2263-6000
- ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 0-2470-1523
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรของกองทุน
 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดกำร
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตที ้ าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th

 รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท
1.
2.
3.
4.

นายนภดล
นายพิทเยนท์
นายโสภณ
ดร. พัชร

รมยะรู ป
อัศวนิก
บุณยรัตพันธุ์
สุระจรัส

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

สุระจรัส
ผลานุสนธิ
จันทร์สิวานนท์

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

 จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีจานวนกองทุนรวมทัง้ หมด 47 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 40,127,314,383.15 บาท

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

นายณัฐพล
นายไมตรี
นายกมลยศ
นางสาวทิพย์วดี
นายกฤช
นางสาวศศินชุ

จันทร์สิวานนท์
โสตางกูร
สุขมุ สุวรรณ
อภิชยั สิริ
โคมิน
ลัพธิกลุ ธรรม

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

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ

ประวัตกิ ำรศึกษำ

ประสบกำรณ์กำรทำงำน

- Master in Finance and

- 2019-Present: Executive Director / Chief

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

Investment Officer
- 2017-Present: Foreign Investment Fund
Manager, Asset plus Fund Management
- 2016-2017: Product and Investment
Strategy Division, UOB Asset Management
- 2014-2015 : Fixed Income Analyst
(Investment Grade Bond) Credit Trading
Desk, UBS Investment Bank

หน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ
บริหารกองทุน
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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

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

-

หน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ
บริหารกองทุน

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 และผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ที่ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด แต่งตัง้
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด โทรศัพท์ 02-672-1000
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-470-3200-1
นอกจากหน้าที่ตามสัญญาแต่งตัง้ แล้ว ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผูด้ แู ลผลประโยชน์
ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผลู้ งทุนด้วย

ช่องทำงที่ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน
 บริษัทจัดกำร
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตีท้ าวเวอร์ ชัน้ 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 www.assetfund.co.th

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

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-3390
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-684-8888
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-648-3600
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทรศัพท์ 0-2680-1234
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ 02-680-5000
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-231-3777
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-205-7000
บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-841-9000

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ
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9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-7777
10. บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-638-5000
11. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชนั จากัด โทรศัพท์ 02-103-8811
12. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด โทรศัพท์ 02-026-5100
13. บริษัทหลักทรัพย์ฟินนั ซ่า จากัด โทรศัพท์ 02-660-5000
14. บริษัทหลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-660-5429-30
15. บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จากัด โทรศัพท์ 02-672-5920
16. ธนาคารออมสิน โทรศัพท์ 02-299-8000
17. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด โทรศัพท์ 02-225-0202
18. บริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-5800
19. ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์ 02-888-8811
20. บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-8888
21. บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-829-6999
22. บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-696-0000
23. บริษัทหลักทรัพย์กรุ งศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-7000
24. บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-648-1111
25. บริษัทหลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด โทรศัพท์ 02-695-5000
26. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-359-4705
27. บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-6300
28. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด โทรศัพท์ 02-660-6677
29. บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-660-6621
30. บริษัทหลักทรัพย์ภทั ร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-305-9000
31. บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-635-1700
32. บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-088 9999
33. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ 02-026-6222
34. บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด โทรศัพท์ 02-022-1499
35. บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ 02-949-1000
36. บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-217-8888
37. บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี ้ จากัด โทรศัพท์ 0-2343-9500
38. บริษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-8000
39. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพบั บลิค จากัด โทรศัพท์ 02-266 6697
40. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-009-8888

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ
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ปั จจัยเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพือ่ ลดควำมเสี่ยง

 ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมือง และเศรษฐกิจของประเทศทีก่ องทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)
เนื่องจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่จดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ซึง่ มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทหุน้ ทุน จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงนี ้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
อย่างใกล้ชิดและนามาพิจารณาอย่างสม่าเสมอ

 ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
เนื่องจากกองทุนนาเงินลงทุนซึ่งเป็ นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิด
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ของทัง้ 2 สกุลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทแข็งขึน้ จากวัน ที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อเทียบ
กับสกุลเงินต่างประเทศที่เข้าลงทุนนัน้ (เช่นจาก 36.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็ น 35.50 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) จะทาให้มลู ค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคานวณเป็ นสกุลเงินบาทน้อยลง ในทางตรงกันข้ามหากค่าเงินบาทมีคา่ อ่อนลง (เช่น จาก 36.00 บาทต่อ
1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็ น 36.50 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) จะทาให้มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคานวณเป็ นสกุลเงินบาทมากขึน้
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงด้านนี ้ โดยพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพืน้ ฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ป้อ งกันความเสี่ ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามสภาวการณ์ห รือ ตามที่ผู้จัด การกองทุน เห็น สมควร เช่ น ในกรณี บ ริษั ทจัดการ
คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่คอ่ นข้างมาก แต่หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมี แนวโน้มแข็งค่าขึน้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ลงทุน
ในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย

 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Leverage Risk)
เนื่องจากสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพ ย์พืน้ ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ย่อมทาให้สินทรัพย์สทุ ธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืน้ ฐาน (Underlying Asset)
กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคา
ณ วันใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้ นี ้ การลงทุนในสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่ อป้องกันความเสี่ยงนัน้
อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทงั้ หมด และกรณีท่ีผจู้ ดั การกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทน
ที่มากขึน้
แนวทำงกำรบริหำรเพือ่ ลดควำมเสี่ยง : ผูจ้ ดั การกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าเป็ นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนที่มากขึน้ โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับหลักทรัพย์ท่ตี อ้ งการป้องกันความเสี่ยง

 ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร (Credit Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผอู้ อกตราสารหนีไ้ ม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้ตามที่กาหนด
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศจะทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ลงทุนอย่าง
สม่าเสมอเพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รบั ชาระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ ได้ตามกาหนด

 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึน้ ลง โดยได้รบั ผลกระทบจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : ผูจ้ ดั การกองทุนของกองทุนต่างประเทศจะทาการติดตามสภาพตลาด และวิเคราะห์ความ
เสี่ยงด้านนีอ้ ย่างสม่าเสมอเพื่อลดความเสี่ยงด้านนี ้
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 ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซอื ้ หรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซือ้ หรือขายตราสาร
มีจากัด
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : เนื่องจากกองทุน Hang Seng Index ETF (กองทุนหลัก) สามารถซือ้ ขายได้ทกุ วันทาการ
จึงมีความเสี่ยงด้านนีน้ อ้ ย
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ตำรำงสรุ ปอัตรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1
2
3

ตราสารภาครัฐไทย
หน่วย CIS ต่างประเทศ
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี ้
3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาลเป็ นประกัน

4

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
4.1 เป็ นตราสารหนีท้ ่ผี อู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ
ที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
4.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีท่ีเป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุนและ
ไม่ได้มีลกั ษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี ้
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.5 ในกรณีท่ีเป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุนต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี ้
5.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1.1 เป็ นตราสารหนีท้ ่ผี อู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ ใน
ต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)
5.1.2 มี credit rating 1 อยู่ในระดับ investment grade
5.1.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้

5

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศโดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale)
ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นา้ หนักของตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนีแ้ ล้วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

12

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

6

5.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุนและ
ไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี ้
5.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
5.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตามข้อ 5.1.3.3.1 – 5.4.3.3.2
5.1.4 ในกรณีท่ีเป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุนต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
5.2 ธุรกรรม OTC derivatives ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating 2 อยู่ในระดับ investment grade
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

1

กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยูต่ า่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้
กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศที่คสู่ ญ
ั ญาในฐานะผูม้ ีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยูต่ า่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือคูส่ ญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
2

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ น
คูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

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

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

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิตบิ ุคคลตามกฎหมายไทย
(ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบิ คุ คลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย หรือคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ
securities lending หรือ derivatives)

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี
เว้นแต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที่อายุกองทุน
คงเหลือ < 6 เดือน ทัง้ นี ้ เฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ > 1 ปี
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

2

ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MFสามารถขาย
คืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 3 ของส่วนนี ้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 5.1.3 และ 5.1.4 ของข้อ 5 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
(ข้อนีไ้ ม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E
หรือP/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการ
ลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)
total SIP ซึง่ ได้แก่
3.1 ทรัพย์สินตามข้อ 6 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สิน
หรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
3.2 ตราสารหนีห้ รือตราสารกึ่งหนีก้ ่งึ ทุน ที่มีอนั ดับความน่าเชื่ อถือที่ตวั ตราสารและ/หรือ
ผูอ้ อกตราสารที่ต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)
derivatives ดังนี ้
4.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)

รวมกันไม่เกิน 25%

3

4

รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารหนีข้ องผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทยหรือ
ตราสารหนีภ้ าครัฐต่างประเทศ)

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน (financial liability)1 ของผูอ้ อกตราสาร
รายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารมีหนีส้ ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถดั ไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูล
หนีส้ ินทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทั่วไป และในกรณีท่ีผู้
ออกตราสารไม่มีหนีส้ ินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อนีข้ องผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผอู้ อก ตราสารได้มีการยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี ้ โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี credit
rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บลจ. ลงทุน
เพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผอู้ อกตราสารได้มีการ
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ข้อ

2

ประเภททรัพย์สิน

หน่วย CIS ขอกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ น
รายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่
ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนีโ้ ดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

หมายเหตุ :
1
หนีส้ ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผอู้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั้ โดยเป็ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็ นต้น
2
รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตราสาร

ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถอื หน่วยลงทุน
ของรอบปี บัญชีตงั้ แต่เดือน มกรำคม ถึง ธันวำคม ย้อนหลัง 3 ปี
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ)
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
1 ม.ค. ปี 61
1 ม.ค. ปี 62
1 ม.ค. ปี 63
ถึง
ถึง
ถึง
รำยกำรที่เรียกเก็บ
อัตรำตำมโครงกำร
31 ธ.ค. ปี 61 31 ธ.ค. ปี 62 31 ธ.ค. ปี 63
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำก
ไม่เกินร้อยละ 5.3500 ต่อปี
กองทุนรวมทั้งหมด
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งหมดที่
ประมำณกำรได้
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี
1.07
1.06
1.06
2. ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี
0.04
0.04
0.04
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี
0.27
0.26
0.26
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1
ไม่เกินร้อยละ 3.6701 ต่อปี
 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
ตามที่จ่ายจริง
ส่งเสริมการขาย ภายหลังการเสนอขาย
แต่
ไ
ม่
เ
กิ
น
ร้
อ
ยละ
0.50
ต่
อ
ปี
หน่วยลงทุนครัง้ แรก
 ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์
ตามที่จ่ายจริง
0.16
0.11
0.10
 ค่าสอบบัญชี
ตามที่จ่ายจริง
0.17
0.15
0.13
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีป่ ระมำณกำรไม่ได้
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
0.02
0.03
0.02
2
รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจริงทั้งหมด
1.73
1.65
1.61
 ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ตามที่จ่ายจริง
0.10
0.34
0.12

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ส่ังซือ้ หรือผู้ถอื หน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน)
รำยกำรทีเ่ รียกเก็บ

อัตรำตำมโครงกำร

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 3
2. ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 3
4. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
5. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
6. ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สญ
ู หาย
7. ค่าธรรมเนียมการทารายการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
8. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน
หรือค่าธรรมเนียมการหักเงินเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนดาเนินการให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ

ไม่เกินร้อยละ 1.6050
ไม่มี
ไม่เกินร้อยละ 1.6050
ไม่มี
ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ
ฉบับละ 50 บาท

เรียกเก็บจริง
1 ม.ค. ปี 61
ถึง
31 ธ.ค. ปี 61
0.25
0.25

เรียกเก็บจริง
1 ม.ค. ปี 62
ถึง
31 ธ.ค. ปี 62
0.25
ไม่มี
0.25
ไม่มี
50 บาทต่อรายการ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

เรียกเก็บจริง
1 ม.ค. ปี 63
ถึง
31 ธ.ค. ปี 63
0.25
0.25

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด
อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด
ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

หมำยเหตุ
1
เมื่อคานวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด
2
ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี ้
3
ยกเว้นไม่เรียกเก็บกรณี ท่ีมีการซือ้ หน่วยลงทุนมากกว่า 50 ล้านบาท ทัง้ นี ้ ขอสงวนสิทธิ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูส้ ่ งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
แต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน
ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและจากผูส้ ่ งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที่รวมภาษี มูลค่า เพิ่มและภาษี
อื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) แล้ว
บริษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันที่มีการ
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วยมูลค่าหนี ส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คานวณ นัน้ เป็ นฐานในการคานวณค่าธรรมเนียม
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูง ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่ม ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน
รอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึน้ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ดังกล่าวโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด
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คำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
AAA
AA
A
BBB
T1+
F1+

เป็ นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู สุด ความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก
มีความเสี่ยงต่ามาก มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงในระดับต่า มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชาระหนีล้ ดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สงู กว่า
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึง่ ผูอ้ อกที่ได้รบั อันดับเครดิตใน
ระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ่สี งู ยิ่งขึน้
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึง่ ผูอ้ อกที่ได้รบั อันดับเครดิตใน
ระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ่สี งู ยิ่งขึน้
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ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุน
รอบปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 30 ธันวำคม 2563
(NAV ณ 30 ธันวำคม 2563 = 15.7723 บำท)
ASP-HSI

ตั้งแต่ต้นปี

3 เดือน
(ตำมเวลำ)

6 เดือน
(ตำมเวลำ)

1 ปี 1
(ต่อปี )

3 ปี 1
(ต่อปี )

5 ปี 1
(ต่อปี )

10 ปี 1
(ต่อปี )

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน 2

ผลตอบแทนของกองทุนรวม
ผลตอบแทนดัชนีชีว้ ดั *
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
(standard deviation)
ความผันผวนของดัชนีชีว้ ดั
(standard deviation) *
Information Ratio

-4.41%
-3.73%

13.13%
9.34%

9.93%
7.67%

-4.41%
-3.73%

-2.86%
-5.60%

4.84%
0.64%

3.30%
1.64%

4.30%
1.75%

23.69%

14.72%

17.05%

23.69%

19.93%

18.37%

18.76%

18.69%

22.15%

15.43%

17.04%

22.15%

19.08%

17.73%

18.11%

18.09%

-0.09

3.37

0.75

-0.09

0.36

0.62

0.27

0.41

หมำยเหตุ :
- วันที่จดทะเบียนกองทุน 28 มกราคม 2553
- * ดัชนี Hang Seng ในสัดส่วน 100%
-

1

% ต่อปี

-

2

% ต่อปี ยกเว้นกรณีท่กี องทุนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะเป็ นผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริง

- การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ขึน้ ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2559
- ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดาเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดาเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิ่งยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี
(Maximum Drawdown)
ณ สิน้ รอบ 31 ธันวำคม 2563

-33.02%

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 งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th
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คำเตือนเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน
 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
เพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานกาหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ปอ้ งกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิด
ความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์บริษัท (www.assetfund.co.th)

 กองทุนนีอ้ าจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด ดังนัน้ หากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ได้ท่เี ว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

 กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Financials จึงมีความเสี่ยงที่ผลู้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก
 กองทุนรวมนี ล้ งทุนกระจุกตัวในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจี น ผู้ลงทุนจึงควร
พิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

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

 บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผูป้ ระกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็ นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็ นเรื่อง
ที่ไม่พึงกระท าโดยวิชาชี พ เว้นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ท่ี ผู้ประกอบธุรกิจหรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้ร ับตามเทศกาลที่ เป็ น
ประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตั ทิ ่ผี ปู้ ระกอบธุรกิจกาหนดไว้ภายในบริษัท ซึง่ สามารถขอดูแนวทางนีไ้ ด้ท่บี ริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแล
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองถึ งความถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้

หนังสือชีช้ วนฉบับนี้รวบรวมขึน้ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564
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ส่วนรับรองควำมถูกต้องครบถ้วน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส ได้สอบทานข้อมูลในหนัง สือชีช้ วนด้วยความระมัดระวัง และรับรองว่าข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
โดย
(นายคมสัน ผลานุสนธิ
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