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หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม – ข้อมูลสรุ ปโครงกำรฯ
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น
ประเภท และนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม
ประเภท

: กองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)

อำยุโครงกำร

: ไม่กาหนด

วันทีไ่ ด้รับอนุมัตใิ ห้จัดตัง้ และจัดกำรกองทุนรวม : วันที่ 6 มกราคม 2564
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุนรวม : 29 มกราคม 2564
กองทุนรวมนีจ้ ะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Japan High Conviction Fund (กองทุนหลัก)
Class I JPY โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินเยน (Japanese Yen) และกองทุนหลักลงทุนเป็ นสกุลเงินเยน (Japanese Yen)
ซึ่งกองทุนหลักบริหารจัดการโดย Nomura Asset Management U.K. Ltd และเป็ นกองทุนรวมที่จดั ตัง้ ตามระเบียบของ Undertakings for
Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ทัง้ นี ้ จะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
ดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักมีการจากัดการขายคืนหน่วยลงทุน โดยหากคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเกินกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน กองทุนหลักอาจปฎิเสธคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินของวันนัน้ ๆ หากกองทุนหลักปฎิเสธคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ในส่วนที่เกิน กองทุนหลักจะทาการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ในวันทาการซือ้ ขายถัดไปจนกว่าคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ จะ
ได้รบั จัดสรรจนครบ ดังนัน้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนและไม่ได้มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคาสั่งขายคืน
หรือคาสั่งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกนัน้ รวมถึงอาจไม่ได้รบั เงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้บางส่วนหรือทัง้ หมด
ในส่วนที่เหลือ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี ้ และหรือ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน และ/เงินฝาก
และหรือตราสารทุน แล/ะ หรือหน่วย/CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และหรือหน่วยลงทุน/กองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ ฐาน และ) หรือกองทุนอีทีเอฟ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/ETF) และหรือทรัพย์สิน/อื่นใดที่มีลกั ษณะ
ทานองเดียวกันโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน .ต.ล.ประกาศกาหนดให้
กองทุนลงทุนได้ ทัง้ นี ้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น อาจมีการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) ทัง้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนหรือการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงอาจ
ท าธุรกรรมการให้ยื มหลักทรัพย์หรือธุ รกรรมการซื อ้ โดยมี สัญญาขายคื น (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนีท้ ่ี
มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) ตราสารหนีท้ ่ีไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(Unrated) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซง่ึ ตราสารหนีท้ ่ี
มี อันดับความน่ าเชื่ อถื อต่ ากว่าที่ สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) ตราสารหนี ท้ ่ี ไม่ ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถื อ
(Unrated) หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ได้ เฉพาะกรณี ท่ีตราสารหนีน้ ั้นได้รบั จัด
อันดับความน่าเชื่อถือที่ สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี
ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้
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สาหรับการลงทุนในต่างประเทศในสภาวการณ์ปกติกองทุนจะทาการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เกือบทัง้ หมดในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดีในกรณีท่ีสภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณี ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นบั ช่วงระยะเวลาดังนี ้
รวมด้วยก็ได้ ทัง้ นี ้ โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รบั คาสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
โอนย้ายกองทุนจานวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี ้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทาการ
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน
หรือลักษณะสาคัญของกองทุน หรือการลงทุนไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลัก หรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่ นใด
ที่ขดั ต่อหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด เป็ นต้น และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้
และ/หรือมีขนาดกองทุนลดต่าลงอย่างมีนยั สาคัญ และ/หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าวได้อีกต่อไป
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะนาเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
หรือขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น โดยถือว่าได้รบั มติเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
และจะคานึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะรายงานให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนดาเนินการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ ระหว่างการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
ดาเนินการครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ ก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุนอาจส่งผลให้ช่วงระยะเวลาดังกล่าวกองทุนอาจลงทุนหรือมี
ไว้ซง่ึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้างต้น และจะยกเว้นไม่นาเรื่องอัตราส่วน
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการ
ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนมาบังคับใช้ระหว่างการ
ดาเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดาเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้
ทัง้ นี ้ ระหว่างการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
ดาเนินการครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ ก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุนอาจส่งผลให้ช่วงระยะเวลาดังกล่าวกองทุนอาจลงทุนหรือมี
ไว้ซง่ึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้างต้น และจะยกเว้นไม่นาเรื่องอัตราส่วน
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการ
ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนมาบังคับใช้ระหว่างการ
ดาเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดาเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้
เงื่อ นไข : ในกรณี ท่ี ก องทุน หลัก และ/หรือ กองทุน อื่ น มี มูล ค่าทรัพ ย์สิ น สุท ธิ ล ดลงในลัก ษณะดังกล่าวบริษั ท จัด การด าเนิ น การ
ดังต่อไปนี ้
(1) แจ้งเหตุท่ีกองทุนหลักและ/หรือกองทุนอื่นมีมลู ค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดาเนินการโดยคานึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สานักงานและผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุ
(2) ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดาเนินการให้สานักงานทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
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(4) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ ่ีสนใจจะลงทุนเพื่อให้ผูท้ ่ีสนใจจะลงทุนรับรู แ้ ละเข้าใจ
เกี่ ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดาเนินการให้บุคลากรที่เกี่ ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับการ
ดาเนินการดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี ้ ระยะเวลาในการดาเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสานักงาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of
Fund) หรือเป็ นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทาให้
ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน และเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนการดาเนินการ
เปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ผู้ลงทุนจะได้อะไรจำกเงินลงทุน
ผูล้ งทุนมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนในรูปของกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ เมื่อผูล้ งทุนขายคืนหน่วยลงทุน
ลักษณะสำคัญของกองทุน

• มีกำรกำหนดประเภทผู้ลงทุน หรือแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หรือไม่ :
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

• กองทุนรวมนีม้ จี ำนวนเงินทุนโครงกำรล่ำสุดเท่ำใด ?
2,000 ล้านบาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มเงินทุนของโครงการได้ โดยจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

• เหมำะสมกับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในระยะเวลำนำนเท่ำใด ?
เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุน Japan High Conviction Fund (กองทุนหลัก)
ไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้ สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว
โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนีท้ ่วั ไป

• ปั จจัยใดมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุน ?
1. การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ท่ีกองทุน Japan High Conviction Fund (กองทุนหลัก) ไปลงทุน
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนได้

• เป็ นกองทุนรวมทีม่ ีผู้ประกันเงินลงทุน หรือมุ่งเน้นคุ้มครองเงินต้น หรือไม่ ?
เป็ นกองทุนรวมทั่วไปที่ไม่ใช่กองทุนที่มีผปู้ ระกันเงินลงทุน และไม่ได้คมุ้ ครองเงินต้น

• รอบระยะเวลำบัญชี
31 ธันวาคมของทุกปี

• กำรลงทุนในกองทุนรวมนีค้ วรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ัด (Benchmark) ใด ?
ดัชนี TOPIX Total Return Index ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
กองทุนนีเ้ ปรียบเทียบกับดัชนีชีว้ ดั ตามกองทุนหลักในการวัดผลการดาเนินงานของกองทุน
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่ อยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการ
เปลี่ยนตัวชีว้ ดั คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
และ/หรือ ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณี ท่ีผอู้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตรา
ดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

• กองทุนรวมต่ำงประเทศมีนโยบำยกำรลงทุน ปั จจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ และผลกำรดำเนินงำนอย่ำงไร?
สรุ ปข้อมูลสำคัญของ Japan High Conviction Fund (กองทุนหลัก)
(แหล่งที่มาของข้อมูล Prospectus 21st May 2020)
ชื่อกองทุน
Japan High Conviction Fund
ชนิดหน่วยลงทุน
Class I JPY
สกุลเงิน
เยน (Japanese Yen)
วันจัดตัง้ Class
7 สิงหาคม 2013
ประเทศที่จดทะเบียน
ไอร์แลนด์ (Ireland)
บริษัทจัดการลงทุน
Nomura Asset Management U.K. Ltd
ISIN Code
IE00BBT38576
Bloomberg Ticker
NOMJHIJ
วัตถุประสงค์การลงทุน
กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวผ่านการลงทุนในพอร์ต
การลงทุนที่มีการกระจุกตัวในตราสารทุนของญี่ปนุ่
นโยบายการลงทุน
กองทุกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้องกับตราสารทุนที่จดทะเบียน

ตัวชีว้ ดั (Benchmark)

หรือซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปนุ่ และอาจมีการลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่จดทะเบียนหรือซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์นอกประเทศญี่ปนแต่
ุ่ มี
การดาเนินธุรกิจอยู่ในประเทศญี่ปนุ่ ได้สงู สุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีดชั นีชีว้ ดั เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน แต่พอร์ตการลงทุนของกองทุนไม่ได้ลงทุน
ตามดัชนีชีว้ ดั ทัง้ หมด
ผูจ้ ดั การกองทุนมีแนวทางการเลือกหุน้ แบบ Bottom-Up approach โดยทีมผูจ้ ดั การการลงทุนจะ
พิจารณาจากปั จจัยพืน้ ฐานของผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ (ROE) ในอดีต การเติบโตของยอดขาย/
กาไรและสภาพคล่อง เพื่อคัดเลือกบริษัทประมาณ 400 บริษัท จากนัน้ ทีมผูจ้ ดั การการลงทุน
จะทาการวิเคราะห์ปัจจัยดังกล่าวเพื่อตรวจสอบว่าผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ (ROE) ที่สงู และ
การเติบโตของยอดขายนัน้ เป็ นการเติบโตอย่างยั่งยืนหรือไม่ ซึง่ จะช่วยลดจานวนหุน้ ที่มีศกั ยภาพ
ให้เหลือประมาณ 50 ตัว ต่อจากนัน้ ทีมผูจ้ ดั การการลงทุนจะเลือกหุน้ ให้เหลือประมาณ 30 ตัว
โดยพิจารณาจากอันดับผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ (ROE) และการเติบโตของยอดขาย และให้
นา้ หนักหุน้ แต่ละตัวตามการวิเคราะห์ดงั กล่าว
TOPIX Index (gross of tax with dividends reinvested)
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก
Management Fee
0.75% ต่อปี
Total Expense Ratio
1.06% ต่อปี
ทัง้ นี ้ หากกองทุนหลักมีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน รวมถึงอาจเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็ นสกุลเงินอื่นใด
นอกเหนือจากสกุลเงินเยน (Japanese Yen) หรือเปลี่ยนแปลงการซือ้ ขายในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศไอร์แลนด์ (Ireland)
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทาการลงทุนดังกล่าว
ควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญของกองทุนหลัก
ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)
ตลาดหลักทรัพย์บางแห่งที่กองทุนลงทุนอาจมีการควบคุมที่ไม่ดีเท่ากับตลาดที่พฒ
ั นาแล้ว และอาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ
หรือมีความผันผวนสูงเป็ นครัง้ คราว ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ท่กี องทุนหลักมีการลงทุน
ความเสี่ยงด้านการแลกเปลี่ยนและการนาเงินกลับเข้าประเทศ (Exchange Control and Repatriation Risk)
เงินปั นผล ดอกเบีย้ และรายได้อื่นๆ จากการลงทุนในต่างประเทศ อาจต้องได้รบั ความยินยอมจากรัฐบาลของประเทศที่ลงทุน
ซึ่งกองทุนอาจได้รบั ผลกระทบจากความล่าช้าเพื่อให้ได้รบั ความยินยอมในการนาเงินดังกล่าวกลับเข้าประเทศ หรืออาจเกิด
เหตุการณ์ไม่ปกติ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจหรือการเมือง อาจส่งผลทาให้ไม่สามารถนาเงินกลับเข้าประเทศได้ทนั ทีและ/หรือเต็มจานวน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบกฎหมาย (Legal Infrastructure)
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในบางประเทศยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น การพัฒนากฎหมายที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตของประเทศ
เหล่านัน้ อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อเงินลงทุนได้ เนื่องจากไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีการคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ
ได้มากน้อยเพียงใด
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
หลักทรัพย์บางตัวที่มีการลงทุนอาจไม่ได้จดทะเบียนหรือไม่ได้รบั การจัดอันดับอาจส่งผลให้มีสภาพคล่องต่า อาจทาให้กองทุนหลัก
ไม่สามารถจาหน่ายหลักทรัพย์ได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรือตลาดหลักทรัพย์ท่ีกองทุนหลักทาการ
ซือ้ ขายมีสภาพคล่องต่าหรือจากัด
ความเสี่ยงจากการขายคืน (Redemption Risk)
หากมีการส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็ นจานวนมาก อาจทาให้กองทุนจาเป็ นต้องจาหน่ายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ในช่วงเวลานัน้ ในราคาที่ไม่เหมาะสม
ความเสี่ยงด้านเครติด (Credit Risk)
ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผูอ้ อกหลักทรัพย์จะไม่ประสบปั ญหาด้านเครดิตจนนาไปสู่การสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทัง้ หมดได้
กองทุนหลักจึงอาจจะมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับคู่สญ
ั ญาที่มีการทาธุรกรรมด้วยและอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัด
ชาระหนีข้ องคูส่ ญ
ั ญา
ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ (Valuation Risk)
กองทุนหลักอาจไปลงทุนในหลักทรัพย์ท่ไี ม่มีสภาพคล่องและหรือไม่มีกา/รอ้างสิทธิ อาจทาให้การประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สามารถ
สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริง และอาจทาให้ราคาขายหรือราคาปิ ดของหลักทรัพย์สงู หรือต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริง

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น

5

หมำยเหตุ :
- ความเสี่ยงดังกล่าวคัดเลือกมาเพียงบางส่วน และความเสี่ยงจากการลงทุนที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนของกองทุนหลักไม่ได้เป็ น
ข้อมูลที่ละเอียดถี่ถว้ น ผูล้ งทุนควรตระหนักว่าการลงทุนในกองทุนอาจมีความเสี่ยงอื่นเกิดขึน้ ได้เป็ นครัง้ คราว
- สรุปข้อมูลสาคัญของกองทุนหลัก ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้ถกู คัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สาคัญและแปลมาจาก
ต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ในกรณีท่มี ีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาต้นฉบับภาษาอังกฤษ
ของกองทุนหลักเป็ นเกณฑ์ ผูล้ งทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนหลักก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผลกำรดำเนินงำนแบบย้อนของกองทุน Japan High Conviction Fund (กองทุนหลัก)
Class I JPY

รำยละเอียดกำรลงทุนของกองทุน Japan High Conviction Fund (กองทุนหลัก)
Class I JPY

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Monthly Factsheet as of 31 December 2021
- สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี : https://www.nomura-asset.co.uk/funds/fund-range/nomura-funds-ireland-japanhigh-conviction-fund/
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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• ท่ำนสำมำรถซือ้ กองทุนนีค้ วบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) ได้หรือไม่
บริษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้บริการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ ทัง้ นี ้ หากบริษัทจัดการเปิ ดให้บริการบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

• กำรลงทุนในรูปแบบกำรซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) คืออะไร
การลงทุนในรูปแบบการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ การที่ผลู้ งทุนขอทาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และ
บริษัทประกันชีวติ จะนาเงินค่าเบีย้ ประกันส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผลู้ งทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวม
ที่บริษัทประกันชีวติ กาหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบีย้ ประกันชีวิตที่จะนาไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็ นเท่าใดขึน้ อยู่กบั หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ ทัง้ นี ้ เงินค่าเบีย้ ประกันชีวิตที่นาไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลง
ได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนรวมที่ผลู้ งทุนเลือกไว้
ข้อกำหนดในกำรซือ้ ขำยและโอนหน่วยลงทุน

• กองทุนรวมนีม้ วี ิธีกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร ?
กำรเปิ ดเสนอขำยหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนสั่งซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรกและครัง้ ถัดไป ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 บาท
ในกรณีท่ไี ม่เคยมีบญ
ั ชีผถู้ ือหน่วยลงทุน ผูส้ นใจลงทุนต้องเปิ ดบัญชีดงั กล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชี
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนและเอกสารที่กาหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็ นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการ
กาหนดในการเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
1. กรณีบคุ คลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราช การ หรือสาเนาบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสาเนา
หนังสือเดินทางซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้อง
2. กรณีนิติบคุ คล
(1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และเงื่อนไขการลงนาม
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
ทัง้ นี ้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนและ
ใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทัง้ เงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกาหนดต่อไป
กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก (หลัง IPO)
บริษั ท จัดการจะเสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ตั้งแต่เวลาเปิ ดท าการ ถึงเวลา 15.00 น. โดยกรอก
รายละเอียดในใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรกและครัง้
ถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณและเป็ นราคาที่
รับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
ผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถทาการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ท่บี ริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) เช่น Asset Plus Online (https://tradeassetfund.com), แอปพลิเคชัน
ASP FUND โดยสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน App Store (iOS) และ Play Store (Android) ทัง้ นี ้ สามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี
เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมูลได้ท่ฝี ่ าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111
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ผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายใน
เวลา 15.00 น. ของวันส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ โดยการชาระเป็ นเช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใดผูส้ ่งั ซือ้ ต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย
“บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จากัด” ซึง่ เป็ นบัญชีกระแสรายวัน ที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซือ้
หน่วยลงทุน ดังนี ้
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บรู ณะ
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอาคารสาทรซิตี ้
7. ธนาคารยูโอบี สาขาสาทร 2
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดงั กล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th
ทัง้ นี ้ ดอกเบีย้ รับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รบั จากบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็ นผลประโยชน์
ต่อกองทุน
ทัง้ นี ้ หากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนส่งคาสั่งซือ้ ภายหลังช่วงระยะเวลาที่กาหนด หรือในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่ได้รบั ค่าสั่งซื อ้
หน่วยลงทุนภายในช่วงระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือเป็ นการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไปตามราคาขายหน่วยลงทุน
ที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายถัดไป
ในการชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณี ท่ีผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นที่ จัดตัง้ โดยบริษัท
จัดการเพื่อสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่าจะหักกลบลบ
หนีก้ บั บริษัทจัดการไม่ได้
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทารายการขายหน่วยลงทุน
แล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผูส้ ่ งั ซือ้ จะไม่สามารถยกเลิกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาต
จากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วย
ลงทุน ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้ ตามคาสั่งซือ้
หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซือ้ ในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือ
ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
การซือ้ หน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า (Saving Plan)
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริการการซือ้ หน่วยลงทุนแบบสม่าเสมอด้วยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนสามรถติดต่อขอใช้บริการได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) โดยกรอกแบบฟอร์ม
“หนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝากเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน และใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนล่วงหน้า” โดยบริษัทจัดการจะทาการส่ง
ข้อมูลการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็ นการชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนตามจานวน และงวดการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝากเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน และใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนล่วงหน้า” และ/
หรือ ท ารายการผ่ า นระบบอิ น เทอร์เน็ ต ตามที่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน สมัค รใช้บ ริก ารผ่ า นช่ อ งทางอิ น เทอร์ เน็ ต ไว้ ทั้ง นี ้ เงื่ อ นไข
หลักเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ ตามที่บริษัทจัดการกาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซือ้ หน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพบว่าเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รบั
จากผูส้ ่งั ซือ้ ไม่ถกู ต้องครบถ้วน หรือในกรณีท่ไี ม่สามารถดาเนินการหักบัญชีเงินฝากเป็ นจานวน 2 งวดติดต่อกัน
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การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ โดยคานวณจากจานวนเงินที่ได้รบั ชาระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้ วัน
ทาการขาย โดยจานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบั จัดสรรจะคานวณตามหลักสากลเป็ นตัวเลขทศนิยม 5 ตาแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4
ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณี ท่ีจานวนเงินที่ระบุในใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ในกรณีท่กี ารสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบั อนุ มตั ิจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซือ้ ก่อนได้ก่อน” ตามคาสั่งซือ้ ที่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ในกรณี ท่ีส่ งั ซือ้ พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่ให้ผสู้ ่ งั ซือ้ ที่ส่ งั ซือ้ พร้อมกันนัน้ ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่ งั ซือ้ แต่ละรายสั่งซือ้ เข้ามา (Pro Rata) ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิ จารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จดั สรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผูส้ ่งั ซือ้ ทราบล่วงหน้า
การคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ในกรณี ท่ีผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนและจานวนหน่วยลงทุนที่ผูส้ ่ งั ซือ้ รวมกันเกินจานวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซือ้ ก่อนได้ก่อ น และหากมีการสั่งซือ้
พร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผสู้ ่งั ซือ้ ที่ส่ งั ซือ้
พร้อมกันนัน้ ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่ งั ซือ้ แต่ละรายสั่งซือ้ เข้ามา (Pro Rata) ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิท่ีจะ
จัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผสู้ ่งั ซือ้ ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ ระบุไว้
ในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
วิธีกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่บี ริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) หรือช่องทาง
อื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) เช่น Asset Plus Online (https://tradeassetfund.com), แอปพลิเคชัน ASP FUND
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ผ่ า น App Store (iOS) และ Play Store (Android) ทั้ง นี ้ สามารถดูข้อ มูล เพิ่ ม เติ ม ได้ท่ี เว็ บ ไซต์
www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมูลได้ท่ฝี ่ าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการซือ้ ขาย ตัง้ แต่เวลาเริ่มทาการ ถึงเวลา 15.00 น. ตามราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณและเป็ นราคาที่รบั รองโดยผูด้ แู ล
ผลประโยชน์แล้ว
สาหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังวันเวลาที่กาหนดของวันทาการซือ้ ขายใด ให้ถือว่าเป็ นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน
วันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ น
เกณฑ์ในการคานวณและเป็ นราคาที่รบั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื ้ อคืน (ถ้ามี)ได้รบั คาสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนและได้ทารายการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแล้ว ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่
ได้รบั อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นพิเศษ
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ผูส้ ่ งั ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาสั่งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษั ทจัดการเป็ นกรณีพิเศษหรือเป็ นกรณี ท่ีบริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดาเนินการตามข้อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน"
อนึ่ง ในกรณี ท่ีบัญ ชีของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญ ชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็ น เวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดบัญชีดงั กล่าว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ทัง้ นี ้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีท่ีมีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็ นมูลค่าตัง้ แต่ 10 ล้านบาทขึน้ ไป
การจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รบั
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซือ้ คืน หน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผสู้ ่งั ขายคืน โดยคานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันที่บริษัทจัดการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ในกรณีท่ีผสู้ ่ งั ขายคืนเป็ นจานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนเงินที่ส่ งั ขายคืน โดยคูณจานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการรับซือ้ คืนนัน้
ในกรณีท่ีผสู้ ่งั ขายคืนเป็ นจานวนเงิน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนหน่วยลงทุนที่ส่ งั ขายคืนด้วย ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่
คานวณได้ ณ วันทาการรับซือ้ คืนนัน้ ทัง้ นี ้ จานวนหน่วยลงทุนที่คานวณได้จะเป็ นตัวเลขทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิง้
การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส้ ่ งั ขายคืนมีจานวนหน่วยลงทุน
ตามทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่วยลงทุนที่ส่งั ขายคืน
ในกรณี ท่ีจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุน สั่งขายคืนเกิ นกว่าจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนมี อยู่ตาม
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ ่งั ขายคืนตามการสั่ง ขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ซ่งึ เป็ นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เท่าที่บริษัท
จัดการสามารถรับซือ้ คืนได้จากจานวนเงินสดของกองทุน
บริษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
จานวนนัน้
การชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นบั รวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน
รวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชาระค่าขายคืนตามกาหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาในการ
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกาหนดโดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เสร็จสิน้
การคานวณดังกล่าว
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนระบุไว้
ในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน หรือใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
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• วิธีสับกำรเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่ำงไร ?
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น กับกองทุนเปิ ดอื่นที่บริษัทจัดการ
กาหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตามเงื่อนไขวันเวลาการรับคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของอีก
กองทุนหนึ่ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษั ทจัดการจะด าเนิ นการน าเงิ นค่ าขายคื นหน่ วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีท่ีกองทุนต้นทางใดมีการคิด
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคานวณหน่วยลงทุนที่จะขายคืนจากกองทุนต้นทาง
จะใช้เกณฑ์การคานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”
ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการ
กาหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการซือ้ ขาย ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ ถึงเวลา 15.00 น. โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่
บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) เช่น Asset Plus Online (https://tradeassetfund.com), แอปพลิเคชัน ASP FUND โดยสามารถ
ด า วน์ โ ห ล ด ได้ ผ่ า น App Store (iOS) แ ล ะ Play Store (Android) ทั้ งนี ้ ส าม ารถ ดู ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ท่ี เว็ บ ไซ ต์
www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมูลได้ท่ฝี ่ าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111
ราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีท่เี ป็ นกองทุนต้นทาง
ให้ใช้ราคารับซือ้ คืนที่คานวณได้เมื่อสิน้ วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนเงินที่จะสับเปลี่ยน
(2) ในกรณีท่เี ป็ นกองทุนปลายทาง
1. สาหรับกองทุนตราสารหนี ้ ที่มีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทาการ (T+1) ให้ใช้ราคาขายที่คานวณได้เมื่อสิน้
วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั
2. สาหรับกองทุนอื่นๆ ให้ใช้ราคาขายที่คานวณได้เมื่อสิน้ วันทาการที่บริษัทจัดการถือว่าได้รบั เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ด
ต้นทางเป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) ในกรณี ท่ีกองทุนนี เ้ ป็ นกองทุนต้นทาง ผู้ถื อหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยน
(2) ในกรณี ท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางระบุจานวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
เท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(3) บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการตรวจสอบรายการทัง้ หมดกับทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็
จะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
เท่ากับจานวนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในหัวข้อราคาขายและราคารับซือ้ คืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ่ งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ที่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการอาจไม่ดาเนินการสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีท่บี ริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดาเนินการไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อการไม่ขาย
หรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(6) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ย่นื คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนคาสั่งดังกล่าวได้เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั ิจากบริษัท
จัดการก่อนเท่านัน้
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(7) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง จะเกิดขึน้ หลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนลงในระบบของนาย
ทะเบียนแล้วเท่านัน้
(8) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดต้นทางและกองทุนเปิ ดปลายทาง จะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ
การจัดการและ/หรือหนังสือชีช้ วนกองทุนเปิ ดต้นทางและกองทุนเปิ เปลายทาง

• กรณีใดทีบ่ ริษัทจัดกำรสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน ?
1. บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มีขนึ ้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ
ที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซือ้ ตามคาสั่งจองซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการ
จองซือ้ ในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการซือ้ หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อาจเป็ นความผิดมูลฐานหรือ
ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

• มีกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืน กำรไม่ขำย/ไม่รับซือ้ คืน หยุดรับคำสั่งซือ้ /ขำยคืน แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร?
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนที่ได้มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ของ
กองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีท่ีเข้าเหตุ ดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
ของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุท่ีทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถกู ต้องนัน้ ต่างจากราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5
ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา
กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งทีร่ ับไว้แล้ว
การดาเนินการในกรณีท่ีผอู้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี ้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension
of dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้สงู สุดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าว
จากสานักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
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3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ ง การไม่ ขายหรือไม่ รับ ซื อ้ คื นหน่ วยลงทุ นตามค าสั่งที่ รับ ไว้แล้วหรือจะหยุดรับ ค าสั่งซื อ้ หรือค าสั่ง ขายคื น หน่ วยลงทุ น
(suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่
รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทั้งนี ้ การไม่ ข ายหรือ ไม่ รบั ซื อ้ คื น หน่ วยลงทุน ตามคาสั่งที่ รบั ไว้แ ล้วหรือ จะหยุดรับ คาสั่งซื อ้ หรือ ค าสั่งขายคืน หน่ วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะหยุดรับคาสั่งซือ้ และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทาการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคาสั่งซือ้ และ/
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
การให้บริการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคาสั่งซือ้ และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผูล้ งทุน หากการสั่งซือ้ ดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อ
ชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
กำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุน
เป็ นไปตามประกาศ

• กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธกี ำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร ?
- ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ภายใต้ขอ้ จากัดการโอนหน่วยลงทุน โดยผูโ้ อนจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการโอน
รายการละ 50 บาท
- บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ่ีมีถ่ินฐานอยู่ ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนึ ้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่
เป็ นบุคคลอเมริกนั (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น

• ผู้ถอื หน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ได้จำกช่องทำงใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากเว็บไซต์ www.assetfund.co.th
สิทธิของผู้ถอื หน่วยลงทุน

• กองทุนรวมนีม้ กี ำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร ?
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือผูล้ งทุนทุกครัง้ ที่มีการขายหรือ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีเป็ นภายหลังระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 15 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
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• ผู้ลงทุนถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ?
กรณีท่บี คุ คลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
ไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เป็ นกรณี
กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่

• ช่องทำง / วิธกี ำรตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิ ดเผยไว้ท่ี
สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ 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 02-263-6000
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2242-3946

• กำรระบุภูมิลำเนำในประเทศไทยเพือ่ กำรวำงทรัพย์สำหรับผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรำยทีไ่ ม่มีภูมิลำเนำในประเทศไทย
การระบุภูมิลาเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) ใน
กรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ตี อ้ งมีการวางทรัพย์

• บริษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจำกบุคคลที่เป็ นผู้ให้บริกำร อันเนื่องมำจำกกำรใช้บริกำรของ
บุคคลดังกล่ำวในกำรจัดกำรกองทุนได้แต่ต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบั ไว้นนั้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ น
กองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครัง้ เกินความจาเป็ นเพื่อให้กองทุนได้รบั
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ต ามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทาด้วย
ความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่อี าจมีไว้ได้ของกองทุนนัน้ ด้วย
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บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรของกองทุน

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

• รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท
1.
2.
3.
4.

นายนภดล
นายพิทเยนท์
นายโสภณ
ดร. พัชร

รมยะรูป
อัศวนิก
บุณยรัตพันธุ์
สุระจรัส

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

สุระจรัส
ผลานุสนธิ
จันทร์สิวานนท์

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

• จำนวนกองทุนรวมทัง้ หมดภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 มีจานวนกองทุนรวมทัง้ หมด 50 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 56,749,708,337.61 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
รวมทัง้ หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว
ชื่อ-สกุล

ประวัตกิ ำรศึกษำ

ประสบกำรณ์กำรทำงำน

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

ประวัตกิ ำรศึกษำ

ประสบกำรณ์กำรทำงำน

นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม - Master in Finance (MIF), - August 2018-Present: Fund manager,
Thammasat University
Asset Plus Fund Management
- Bachelor of Engineering, - 2017- July 2018: Assistant Fund
Chulalongkorn University
manager, Asset Plus Fund Management
- Passed CFA Level II
- 2016-2017: Product Manager,
Fintech (Thailand) Company Limited
- 2014-2016: Financial Engineer,
Apple Wealth Securities Public Company
Limited
- 2013-2014: Product Development
Officer, Kiatnakin Phatra Securities

หน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ
บริหารกองทุน

• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด แต่งตัง้
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด โทรศัพท์ 02-672-1111
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2242-3946
นอกจากหน้าที่ตามสัญญาแต่งตัง้ แล้ว ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผลู้ งทุนด้วย

• รำยชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นาย เทอดทอง เทพมังกร
นางสาว ชมภูนชุ แซ่แต้
นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
นางสาว รฐาภัทร ลิม้ สกุล
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จากัด 100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชีในภายหลัง โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวต้องเป็ นบุคคลที่ได้รบั ความ
เห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่รี บั รองทั่วไป
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ช่องทำงทีผ่ ู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุน

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

• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
1. บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-684-8888
2. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด โทรศัพท์ 02-648-3600
3. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด โทรศัพท์ 1240 กด 8
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด โทรศัพท์ 02-508-1567
5. บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234
6. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ 02-680-5000
7. บริษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2231-3777
8. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-3390
9. บริษัท หลักทรัพย์คนั ทรี กรุป๊ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-205-7000
10. บริษัท หลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-841-9000
11. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-7777
12. บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-638-5000
13. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด โทรศัพท์ 02-026-5100
14. บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั ซ่า จากัด โทรศัพท์ 0-2660-5000
15. บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2660-5429-30
16. บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จากัด โทรศัพท์ 02-672-5920
17. ธนาคารออมสิน โทรศัพท์ 0-2299-8000
18. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด โทรศัพท์ 02-225-0202
19. บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-5800
20. ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์ 02-888-8811
21. บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-8888
22. บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-829-6999
23. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9000
24. บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทยจากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-696-0000
25. บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000
26. บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-648-1111
27. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด โทรศัพท์ 02-695-5000
28. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-6300
29. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด โทรศัพท์ 0-2660-6677
30. บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2660-6621
31. บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2635-1700
32. บริษัท หลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูช่นั จากัด โทรศัพท์ 0-2659-8735
33. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เรนเนสซานซ์ จากัด โทรศัพท์ 02-550-6220
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น
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34. บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-088 9999
35. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ 02-026-6222
36. บริษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด โทรศัพท์ 02-022-1499
37. บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ 02-949-1000
38. บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2217-8888
39. บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี ้ จากัด โทรศัพท์ 0-2343-9500
40. บริษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-8000
41. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพบั บลิคจากัด โทรศัพท์ 02-266 6697
42. บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 02-009-8888
กำรซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ วบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดย
ติดต่อกับบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนหรือนายหน้าที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นี ้ การซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตอาจมีขอ้ กาหนด และวิธีปฏิบตั ิท่แี ตกต่างไปจากการซือ้ ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและผูล้ งทุนทั่ วไปทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดงั นี ้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
รายละเอียดเกี่ยวกับการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) การซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือ
นายหน้าที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยชาระเป็ นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่า
ขัน้ ต่าในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วันและเวลาทาการในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซือ้ วิธีการชาระเงินเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผลู้ งทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้ จะต้องอยู่ภายใต้
กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ในโครงการโดยคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสาร
และได้รบั ชาระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ของผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคาสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทาธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อ
การร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการหรือบริษัทประกันชีวิต
(2) มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า และ
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า
เนื่องจากการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีขอ้ กาหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วน
การเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดาเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการ
ประกันภัย เป็ นต้น ดังนั้น การสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีขอ้ กาหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้
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หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า
และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซื ้ อกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
(3) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต โดย
ผ่านบริษัทประกันชีวิตได้ตามจานวนขัน้ ต่าและเงื่อนไขที่ระบุใรกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งอาจแตกต่างจากจานวนขัน้ ต่าที่กาหนดไว้
สาหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
บริษั ทประกัน ชีวิตอาจส่งคาสั่งขายคืน หน่ วยลงทุน อัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อน าค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชาระค่าการ
ประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที่กาหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึง่ มูลค่า
ในการขายคืนอาจต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าที่กาหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทั้งนี ้ ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทาง
โทรศัพท์หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย
บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนาส่งเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน เพิ่มเติมที่กาหนดไว้ในกรมกรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารประกอบการขาย ภายใต้กรอบระยะเวลาการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนดในหนังสือชีช้ วน และคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารหลักฐาน
จากบริษัทประกันชีวิตครบถ้วนแล้ว ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยใช้
แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจานวนขัน้ ต่าและเงื่อนไขที่ระบุใรกรมธรรม์ประกันชีวิต
การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีการขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนซึง่ เป็ นบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account)
บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้
นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถ
ชาระค่าขายคืนตามกาหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เสร็จสิน้ การคานวณดังกล่าว
ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ตอ้ งชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รบั จากบริษัทจัดการให้กบั ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการ
กองทุนรวมยังไม่สามารถชาระค่าขายคืนตามกาหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เสร็จสิน้ การคานวณดังกล่าว โดย
บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ โดยวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามที่
บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
(4) การออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งซือ้ หน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทประกัน
ชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกใบยืนยันการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทาการนับตัง้ แต่
วันที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนโดยตรง
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(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนสามารถสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษั ทประกันชี วิต ตามจานวนขั้นต่ า และเงื่อนไขที่ ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต โดยส่งคาสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษั ทประกันชีวิตกาหนดไว้
เท่านัน้ โดยต้องเป็ นการทารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้นทาง)
เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้ กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง
ซึง่ ได้หกั ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง
ทัง้ นี ้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี ้
1. การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรือ
หลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
2. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจาตามคาสั่งที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
3. การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคาสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ให้มี
สัดส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
ทัง้ นี ้ รูปแบบและเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กบั บริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีท่ีบริษัท ประกันชีวิตเห็นว่าไม่
เป็ นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ีจานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ากว่าจานวนขัน้ ต่าที่
บริษัทประกันชีวิตกาหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ยี กเลิกตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ผถู้ ือหน่วยภายใน 30 วันทาการนับ
แต่วันที่ได้ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สาหรับกรณี การสับเปลี่ยนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ บริษัท
ประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสั่งครัง้ แรกหรือสรุปเป็ นรายงานประจาปี แล้วแต่กรณี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถ
สอบถามสถานการณ์ลงทุนได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(6) สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
1. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่วา่ กรณีใดทัง้ สิน้
2. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
3. สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนนี ้ เนื่องจากบริษัท
ประกันชีวิตจะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการรวบรวม และนาส่งคาสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัท
ประกันชีวิตโดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้จริงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การได้รบั ข้อมูลกองทุนอาจล่าช้ากว่าได้รบั
จากบริษัทจัดการโดยตรง เป็ นต้น
(7) การจัดส่งเอกสารให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน:
1. เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจาปี หรือเอกสารอื่นใด บริษัทประกันชีวิตจะเป็ น
ผูด้ าเนินการจัดส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน หลังจากที่ได้รบั ข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวจากบริษัทจัดการ
2. รายงานแสดงสถานะการเงินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงสถานะทาง
การเงินให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินผ่านช่องทางที่บริษัทประกันชีวิต
กาหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งครัง้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
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ปั จจัยควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพือ่ ลดควำมเสี่ยง

• ปั จจัยควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business risk)
คือ ควำมเสี่ยงทีเ่ กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริษัท อำจเป็ นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทน
ตำมทีค่ ำดหวัง
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผูจ้ ดั การกองทุนมีหน้าที่วิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทุน รวมทัง้
ธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริษัทนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

• ปั จจัยควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึน้ ลง โดยได้รบั ผลกระทบจาก
ปั จจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลของตราสาร และสภาวะการลงทุน
ในขณะนัน้

• ปั จจัยควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมืองและเศรษฐกิจของประเทศทีก่ องทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจ
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงนี ้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
อย่างใกล้ชิด

• ปั จจัยควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไป
ลงทุน จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะดาเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี ้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการ
เมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงนาข้อมูล Scoring ที่ได้จากแบบจาลองของทาง Bloomberg สาหรับแต่ละประเทศคูค่ า้ ที่บริษัท
จัดการมีสดั ส่วนการลงทุนมาพิจารณาอย่างสม่าเสมอ

• ปั จจัยควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซือ้ หรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซือ้ หรือขาย
ตราสารมีจากัด
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเพื่อความ
คล่องตัวในการบริหารกองทุน

• ปั จจัยควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk)
เนื่องจากสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พืน้ ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ย่อมทาให้สินทรัพย์สุทธิ มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืน้ ฐาน (Underlying Asset) กรณี ท่ีกองทุนลงทุนใน
หลักทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคา ณ วั นใช้สิทธิ
อาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้ นี ้ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนัน้ อาจไม่สามารถ
ป้องกันความเสี่ยงได้ทงั้ หมด และกรณีท่ผี จู้ ดั การกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนที่มากขึน้
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผูจ้ ดั การกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้าเป็ นไปในทิศทางที่ถกู ต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนที่มากขึน้ โดยจะลงทุน
ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ท่ตี อ้ งการป้องกันความเสี่ยง
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• ปั จจัยควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร (Credit risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผอู้ อกตราสารหนีไ้ ม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้ตามที่กาหนด
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผอู้ อกตราสารมีความมั่นคง มีสถานะ
การเงินที่ดี และจะได้มีการจัดทาการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผูอ้ อกตราสาร รวมถึงอัตราส่วนด้านสภาพคล่อง
ทางการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสารอย่างสม่าเสมอ

• ปั จจัยควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
คือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่
เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงบาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รบั เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับ กันหากกองทุนรวมลงทุน
ในช่วงเงินบาทแข็งและขายทากาไรในช่วงบาทอ่อนก็อาจได้รบั ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทาให้ผลตอบแทน ที่ได้รบั
มีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญใน
การบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivative) ที่มีตวั แปรเป็ น
อัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพืน้ ฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยกองทุนมีนโยบายที่จะทาการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกื อบทั้งหมดในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณี ท่ี
สภาวการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการเงินซึง่ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
เป็ นต้น
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ตำรำงสรุ ปอัตรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป
ไม่จากัดอัตราส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
ไม่เกิน 35%
3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1
ไม่จากัดอัตราส่วน
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะ
ไม่เกิน 20%
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
ต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระผูกพันมี
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาลเป็ นประกัน
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale)
5 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะ
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน หรือศุกกู ที่ ผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย สูงกว่า
หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย (1) 10% หรือ
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
(2) นา้ หนักของตราสารที่ลงทุนใน
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
benchmark + 5%
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6 ทรัพย์สินดังนี ้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับ
อัตราใดจะสูงกว่า
ผูล้ งทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(1) 10% หรือ
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผอู้ อกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทา (2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
ให้มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซอื ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขาย
benchmark + 5%
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตัง้ ขึน้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึง่ หุน้ ของบริษัทดังกล่าวซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผูล้ งทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
บริษัทที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มีการเพิกถอนหุน้ ออกจาก
การซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน หรือศุกกู ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ ในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating1 อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตามข้อ
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating 2 อยู่ในระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายใน
กระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผูล้ งทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พืน้ ฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางที่สานักงานกาหนด
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยู่ใน ระหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ SET
หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
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ข้อ

7

8

ประเภททรัพย์สิน
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2
ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายใน
กระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์ สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไข)
เหตุท่อี าจทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ(
หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

ไม่จากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

1

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

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุม่ กิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุม่
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทาง
(1) 25% หรือ
การเงินกับบริษัทดังกล่าว
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบคุ คลตากฎหมายไทย
(ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย หรือ
คูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse repo
หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดาเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น

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

รวมกันไม่เกิน 25%

25

ข้อ

3
4
5

6

ประเภททรัพย์สิน
(ข้อนีไ้ ม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E
P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบ
การลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมี
อายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
reverse repo
securities lending
total SIP ซึง่ ได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณ
ตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
ตราสารกึง่ หนีก้ ึ่งทุน ศุกกู หรือตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
derivatives ดังนี ้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
6.2 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

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

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MFไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ product limit

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

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

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น

อัตรำส่วน
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุน้ ของบริษัท
รวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทนัน้
2.1 ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของมูล ค่า หนี ส้ ิ น ทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้อ อก
ตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด ทัง้ นี ้
ในกรณีท่ีผอู้ อกตราสารมีหนีส้ ินทางการเงิ นที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชี
ถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูล
หนีส้ ินทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทั่วไป และในกรณีท่ี
ผู้อ อกตราสารไม่ มี ห นี ส้ ิ น ทางการเงิน ตามที่ เปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน ส าหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อนีข้ องผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผอู้ อกตราสาร
ได้มี ก ารยื่ น แบบ filing ในลัก ษณะเป็ น โครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณี ท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โ้ ดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ ใ นระดั บ ต่ า กว่ า investment grade หรื อ ไม่ มี credit rating ให้
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน
3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ผี อู้ อก
ตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
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ข้อ

3

4

5

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน
(อัตราส่วนตาม 2.2 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. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนีโ้ ดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย infra ทัง้ หมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนัน้ เว้น
แต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนที่มลี กั ษณะครบถ้วนดังนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
หน่วย property ของกองทุนใด
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property ทัง้ หมดของกองทุน property ที่ออก
กองทุนหนึง่
หน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่มลี กั ษณะครบถ้วนดังนี ้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

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

ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถอื หน่วยลงทุน
ของรอบปี บัญชีตงั้ แต่เดือนมกรำคม ถึง ธันวำคม
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (ร้อยละต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)
รำยกำรทีเ่ รียกเก็บ

อัตรำตำมโครงกำร

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้ หมดทีป่ ระมำณกำรได้
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ
2. ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1
▪ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (IPO)
▪ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
▪ ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์
▪ ค่าสอบบัญชี
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีป่ ระมำณกำรไม่ได้
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจริงทัง้ หมด 2
▪ ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

ไม่เกินร้อยละ 4.49 ต่อปี

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น

เรียกเก็บจริง
29 ม.ค. ปี 64
ถึง
31 ธ.ค. ปี 64

ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 1.41 ต่อปี
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
ของจานวนเงินทุนโครงการ
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี

1.53
0.03
0.9522

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

0.01

ตามที่จ่ายจริง

0.02
2.57
-

ตามที่จ่ายจริง

0.02
0.01
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ส่ังซือ้ หรือผู้ถอื หน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน)
รำยกำรทีเ่ รียกเก็บ
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 3
• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 3
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สญ
ู หาย
• ค่าธรรมเนียมการทารายการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
ค่าธรรมเนียมการหักเงินเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนาย
ทะเบียนดาเนินการให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกรณีปกติ

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

เรียกเก็บจริง
29 ม.ค. ปี 64
ถึง
31 ธ.ค. ปี 64
1.25
ไม่มี
1.25
ไม่มี
50 บาทต่อรายการ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด
อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด
อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด

ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

อัตรำตำมโครงกำร

หมำยเหตุ
1

เมื่อคานวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมทัง้ หมด

2

ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี ้

3

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผูส้ ่ งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและจากผูส้ ่ งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่ าเพิ่ม
และภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันที่
มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มลู ค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยม
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คานวณ นัน้ เป็ นฐานในการคานวณค่าธรรมเนียม
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึน้ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายที่ เพิ่มขึน้ ดังกล่าวโดยเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น

30

คำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
AAA
AA
A
BBB
T1+
F1+

เป็ นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู สุด ความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก
มีความเสี่ยงต่ามาก มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงในระดับต่า มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชาระหนีล้ ดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สงู กว่า
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึง่ ผูอ้ อกที่ได้รบั อันดับเครดิตใน
ระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ่สี งู ยิ่งขึน้
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึง่ ผูอ้ อกที่ได้รบั อันดับเครดิตใน
ระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ่สี งู ยิ่งขึน้
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กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น
รอบปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 30 ธันวำคม 2564
(NAV ณ 30 ธันวำคม 2564 = 9.5173 บำท)
ASP-JHC

ตัง้ แต่ต้นปี

3 เดือน
(ตำมเวลำ)

6 เดือน
(ตำมเวลำ)

1 ปี 1
(ต่อปี )

3 ปี 1
(ต่อปี )

5 ปี 1
(ต่อปี )

10 ปี 1
(ต่อปี )

ตัง้ แต่จัดตัง้
กองทุน 2

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

-

-4.72%
-5.67%

-0.18%
3.56%

-

-

-

-

-4.82%
14.31%

-

19.61%

17.80%

-

-

-

-

17.12%

-

14.13%

14.20%

-

-

-

-

15.03%

-

0.20

-0.48

-

-

-

-

-1.44

หมำยเหตุ :
- วันที่จดทะเบียนกองทุน 29 มกราคม 2564
- * ดัช นี TOPIX Total Return Index ในสัด ส่ ว น 100% โดยปรับ ด้ว ยต้น ทุน การป้ อ งกัน ความเสี่ ย งด้า นอัต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ ค านวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
- 1 % ต่อปี
- 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีท่กี องทุนจัดตัง้ ไม่ถึง 1 ปี จะเป็ นผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริง
- การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ขึน้ ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนาเสนอ
ผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดาเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดาเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิ่งยันถึงผลการดาเนินงาน
ในอนาคต
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ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี
(Maximum Drawdown)
ณ สิน้ รอบ 30 ธันวำคม 2564

-14.13%

อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินทีก่ องทุนรวมลงทุน
(Portfolio Duration)
ณ สิน้ รอบ 30 ธันวำคม 2564

N/A

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิน้ รอบ 30 ธันวำคม 2564

N/A

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ สิน้ รอบ 30 ธันวำคม 2564

N/A*
* ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ท่เี ว็บไซต์ www.assetfund.co.th
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คำเตือนเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))
กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สงู กว่า
ผูล้ งทุนทั่วไป ผูล้ งทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และผูล้ งทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง

• กองทุนนีม้ ีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ปนุ่ ผูล้ งทุนจึงพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
ดังนั้น หากผู้ถื อหน่ วยลงทุน ดังกล่าวไถ่ถ อนหน่ วยลงทุน อาจมี ความเสี่ย งให้กองทุน ต้อ งเลิก กองทุน รวมได้ ผู้ลงทุน สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ท่เี ว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานกาหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ื อหน่วยลงทุน ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์บริษัท
www.assetfund.co.th

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

• บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผูป้ ระกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็ นข้อห้ามตามกฎหมาย และ
เป็ นเรื่องที่ไม่พึงกระทาโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ท่ีผูป้ ระกอบธุรกิจ หรือพนักงานของผูป้ ระกอบธุรกิจได้รบั ตาม
เทศกาลที่เป็ นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตั ิ ที่ผปู้ ระกอบธุรกิจกาหนดไว้ภายในบริษัท ซึง่ สามารถขอดูแนวทางนีไ้ ด้ท่บี ริษัทจัดการ

• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแล
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองถึงความถูกต้องของ
ข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้

หนังสือชีช้ วนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2565
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ส่วนรับรองควำมถูกต้องครบถ้วน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัดได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนด้วยความระมัดระวัง และ
รับรองว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
โดย
(นายคมสัน ผลานุสนธิ)
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