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การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
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1.1 นโยบายการลงทุน
1.ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
- กองทุนจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master
Fund) คื อ NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ในอัต ราส่ว นโดยเฉลี่ ยใน
รอบปี บัญ ชี ไ ม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ 80 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น ซึ่ ง กองทุ น รวม
ต่ า งประเทศดังกล่ า วเป็ นกองทุ น ประเภท Exchange Traded Fund ( ETF) ที่ บ ริ ห ารงาน
ภายใต้ ความดู แ ลของ Nomura Asset Management Co.,Ltd. จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปนุ่ และลงทุนในรู ปสกุลเงินเยน ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุน
ในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นใดตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
2.นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
- NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund มุ่งเน้ นลงทุ น ในหุ้ นทั ง้ หมดที่ เป็ น
ส่วนประกอบของดัชนี Nikkei 225 และหุ้นที่ กาลังจะมาเป็ นส่วนประกอบของดัชนี นิ คเคอิ
225 ในสัด ส่ ว นการลงทุน เดี ยวกับ จานวนหุ้น ในดัชนี นิ ค เคอิ 225 (Nikkei 225 Index หรื อ
Nikkei Stock Average) / (Fully-Replication) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างผลตอบแทนของ
กองทุนให้ ไปในทิศทางเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกับดัชนี Nikkei 225 ดังกล่าว
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ ที่www.nomuraam.co.jp/english/
1.2 กลยุทธ์ในการบริ หารจัดการลงทุน
1.กองทุนเปิ ดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ มุ่งหวังให้ ผลการดาเนินงาน
เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)
2.กองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded (กองทุนหลัก) เคลื่อนไหวตาม
ดัชนี (Index Tracking)
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1.เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่สามารถนาเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี ้ยงชีพไปลดหย่อนจากเงินได้ สทุ ธิ เพื่อประหยัดภาษี เงินได้
2.สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้ นจากการลงทุนในหุ้น เพื่อแลกกับโอกาส
ที่ได้ รับผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้ทัว่ ไป
3.นักลงทุนประเภทตราสารทุน(หุ้น)ที่ต้องการลงทุนในดัชนีห้ นุ Nikkei 225ประเทศญี่ปนุ่

• นักลงทุนที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนนี ้ในระยะอันใกล้
• นักลงทุนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้ น จากการลงทุนในหุ้น

ทำอย่ ำงไรหำกยังไม่ เข้ ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี ้
▪ อ่ ำนหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการ
อย่ ำลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้ดีพอ

คำเตือนที่สำคัญ
1. ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพไปจาหน่าย โอน จานา
หรื อนาไปเป็ นประกัน
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2. สิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ที่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพนีพ้ ึงได้ รับจะ
สิ ้นสุดลงเมื่ อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิ บัติตามเงื่อนไขการลงทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ อง
ชาระคืน สิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ที่เคยได้ รับภายในกาหนดเวลาและหากการชาระคืนสิท ธิ
ประโยชน์ทางภาษี ดงั กล่าวไม่เป็ นไปตามที่กาหนด ผู้ถือหน่วยจะต้ องชาระเงินเพิ่มและ/หรื อ
เบี ้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้ วย
3. ผู้ล งทุ น ควรศึ ก ษาเงื่อ นไขการลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ รวมทัง้ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหรื อที่ผ้ สู นับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน
4. กองทุนนี ้มิใช่กองทุนคุ้มครองเงินต้ น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงของการลงทุนของเงินต้ นจาก
การลงทุน
5. การลงทุน ของกองทุน เปิ ดทหารไทย Japan Equity เพื่ อการเลีย้ งชีพ ใน NEXT FUNDS
Nikkei 225 ExchangeTraded Fund จะอยู่ใ นรู ป ของเงิน สกุ ล เยนเป็ นสกุ ล เงิ น หลัก โดย
กองทุน เปิ ดทหารไทย Japan Equity เพื่ อการเลี ย้ งชีพ อาจเข้ า ท าสัญ ญาซือ้ ขายล่ ว งหน้ า
(Derivatives) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ป้ องกั น ความเสี่ ย งในอั ต ราแล กเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
6.กองทุนหลักที่กองทุนเปิ ดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ เข้ าไปลงทุนอาจลงทุน
ในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารการลงทุน (efficient portfolio
management (EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสมกับผู้ลงทุน
ที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรั บความเสี่ยงได้ สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไปผู้ลงทุน จึงควร
ลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุน
ควรพิ จ ารณ าความเหมาะสมของการลงทุ น โดยค านึ ง ถึ ง ประ สบการณ์ การลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
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7. ผู้ ลงทุ น ควรพิ จ ารณาถึ ง ความเสี่ ย งหลั ก ของ NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange
Traded Fund (กองทุน หลัก) ด้ วย คื อ Stock Price Fluctuation Risk ซึ่ง NAV ของ NEXT
FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund อาจมี ค วามผัน ผวนได้ จากการเคลื่ อนไหว
ของราคาหลักทรัพย์ ที่กองทุนลงทุน โดยทัง้ นี ก้ ารลงทุนในกองทุนรวมมีลกั ษณะที่แตกต่าง
จากการเงินฝากธนาคารโดยทัว่ ไป กาไรและขาดทุนที่เกิดขึ ้นจากการจัดการกองทุนจะตกเป็ น
ภาระของผู้ลงทุนเงินลงทุนที่กองทุนลงทุนนันไม่
้ ได้ รับการค ้าประกัน เงินต้ นดังนันผู
้ ้ ลงทุนอาจ
มีผลขาดทุนจากการที่มูลค่าเงินลงทุนอาจลดต่าลงกว่าเงินลงทุนตังต้
้ นอันเนื่องมาจากการ
ลดลงของ NAV ได้
8. บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรื อเพื่อประโยชน์
กับ
1)พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา(ซึง่ รวมถึงดินแดนของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบคุ คลรวมถึงบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริ การวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติด ต่อหรื อรั บข้ อมูลหรื อส่งค าสั่งเกี่ ยวกับหน่ วยลงทุนของบริ ษั ท จัด การ หรื อ
ชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุน
ที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคล และนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ 1 – 4 บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ
ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่ วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
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9.ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธะสัญญาหรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรื อหน่วยงานของรัฐ
ต่างประเทศหรื อมีความจาเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิด ขึ ้น
แล้ วในขณ ะนี ห้ รื อ จะเกิ ดขึ น้ ในอนาคต เช่ น ด าเนิ น การตาม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบ
และตกลงยินยอมให้ สิทธิ แก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามพันธสัญ ญาหรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรั ฐต่ างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูล ต่ า งๆ ของผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน การหักภาษี ณ ที่ จ่ ายจากเงิน ได้ ของผู้ถื อหน่ วยลงทุน
ตลอดจนการขอค ายิ น ยอมข้ อ มู ล และเอกสารเพิ่ ม เติ ม จากผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และมี สิ ท ธิ
ดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลงหรื อกฎหมาย
ของ รัฐต่างประเทศ
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุน โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในหนังสือชี ้ชวน
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com
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• ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ ำหน่ วยลงทุน (market risk)
พิจารณาค่าความผันผวนของผลการดาเนินงานกองทุนรวม (standard deviation : SD) ต่อปี

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่
มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก
เช่ น สภาวะเศรษฐกิ จ การลงทุ น ปั จ จัย ทางการเมื อ งทัง้ ในและต่ า งประเทศ เป็ นต้ น ซึ่ ง
พิจารณาได้ จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
• ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง
(High sector concentration risk)
พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ มากกว่า 20% ของ
NAV รวมกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการกระจุกตัวในหมวดOthers, ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)
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• ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High country
concentration risk)
พิจารณาการลงทุนแบบกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึง่ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผ้ อู อกเสนอขายอยูใ่ นประเทศไทย

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศ ญี่ปนุ่ (JAPAN)
• ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
พิจารณาจากนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนรวม

ความ เสี่ ยงจากการเป ลี่ ย น แป ลงของอั ต ราแล กเปลี่ ยน (Currency Risk) ห ม ายถึ ง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวม
ลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวม
จะได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน ช่วงที่บาทแข็งและขายทา
กาไรในช่ว งที่ บาทอ่อนก็ อาจได้ ผ ลตอบแทนมากขึน้ กว่า เดิ ม ด้ วยเช่น กัน ดังนัน้ การป้ องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบริ หารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึง่
ทาได้ ดงั ต่อไปนี ้
• อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวมใน
การพิจารณาว่า จะป้องกันความเสี่ยงหรื อไม่
*คุณสามารถดูข้อมูลปั จจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com
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เงินฝำกธนำคำร
ประเภทออมทรัพย์
3.61

หน่ วยลงทุนของ
กองทุนตรำสำรทุน
92.38

ประเภทรำยกำรค้ ำง
รับอื่นๆ
4.28

ประเภทรำยกำรค้ ำง
จ่ ำยหรือหนีส้ ินอื่นๆ
-0.27

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
INFORMATION &
COMMUNICATION
10.20

RETAIL TRADE
9.20

CHEMICALS
7.50

ELECTRIC
APPLIANCES
26.70

PHARMACEUTICAL
6.70
Others
37.40

ข้ อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

9

ชื่อทรัพย์ สิน

%ของ NAV

NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund

92.38

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวม

ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจริง
% ต่ อปี ของ NAV

6.00

5.00

4.00

3.00

สูงสุดไม่ เกิน 2.5145
สูงสุดไม่ เกิน 2.1400

2.00

1.00

1.8030

1.6050
สูงสุดไม่ เกิน 0.1070

0.00

0.0375

สูงสุดไม่ เกิน 0.2140
0.1605

สูงสุดไม่ เกิน 0.0535
0.0000
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คาอธิบายเพิ่มเติม :
1.ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการ
จัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริ มการขาย
กองทุนรวม ณ วันที่คานวณ (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว)
2.ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่ประมาณการได้
3.สามารถดูคา่ ธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมย้ อนหลัง 3 ปี เพิ่มเติมได้ ที่
https://www.tmbameastspring.com/THDocs/QA/RJP_02.pdf

รำยกำร
อัตรำตำมโครงกำร
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน /
ไม่มี
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรี ยก
0.25%
เก็บจากผู้ทารายการนี ้ (เก็บเข้ ากองทุน)

เรียกเก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี
0.10%

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื่นใดแล้ ว (ถ้ ามี)
คาอธิบายเพิม่ เติม : ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทัง้
จานวน เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้ า
ซื ้อขายหลักทรัพย์ ภาษี มลู ค่าเพิม่ หรื อ อื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขาย
หลักทรัพย์
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* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ผลกำรดำเนินงำนแบบย้ อนหลังตำมปี ปฏิทิน
25.00%
20.00%

% ต่ อปี ของ NAV

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00%

2564

2563

2562

2561

2560

2559

กองทุนรวม

4.09%

13.87%

18.47%

-10.54%

19.28%

-0.96%

ดัชนี Nikkei 225 (สกุลเงินเยน)

4.91%

15.96%

18.09%

-12.11%

19.16%

0.42%

ดัชนี Nikkei 225 (สกุลเงินบำท)

4.51%

22.55%

10.13%

-10.42%

12.36%

2.84%

• กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่ วงเวลำ 5 ปี คือ -31.55
• ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 18.11
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำยคือ Japan Equity
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ผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังแบบปั กหมุด
ตำรำงแสดงผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังแบบปั กหมุด
กองทุน

Year to date

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

ตัง้ แต่ จดั ตัง้

ผลตอบแทนกองทุนรวม

-3.53%

-3.53%

50th

-6.36%

50th

-5.05%

50th

8.46%

50th

7.73%

50th

4.28%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ัด

-8.99%

-8.99%

75th

-14.82%

95th

-8.24%

95th

7.63%

50th

5.44%

75th

3.92%

ควำมผันผวนของกองทุน

22.65%

22.65%

50th

20.39%

75th

18.64%

75th

19.83%

95th

18.11%

95th

19.58%

ควำมผันผวนของตัวชีว้ ัด

22.33%

22.33%

50th

19.76%

50th

18.80%

75th

19.13%

95th

17.22%

95th

17.66%

หมายเหตุ : สาหรับผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุดตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป แสดงเป็ น % ต่อปี
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
สามารถดูผลดาเนินงานที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.tmbameastspring.com
ตำรำงแสดงผลกำรดำเนินงำนกลุ่ม Japan Equity ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
Return (%)
Peer Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

3M
-1.74
-3.25
-4.05
-11.16
-14.06

6M
-3.54
-6.00
-7.17
-14.60
-17.56

1Y
-0.11
-3.77
-5.31
-7.29
-14.86

Standard Deviation (%)
3Y
10.34
8.55
7.47
4.99
1.32

5Y
8.90
7.74
6.32
3.93
1.82

3M
17.71
21.39
22.82
25.33
28.54

6M
16.72
19.37
20.31
21.89
24.25

1Y
16.35
17.26
18.60
19.47
20.84

3Y
14.94
16.54
17.61
18.01
20.18

5Y
13.90
15.63
16.09
16.45
18.01

ผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังของกองทุนหลักแบบปั กหมุด
Year to date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตัง้ แต่ จัดตัง้

Share Class

-2.59%

-2.59%

-4.76%

-3.09%

11.33%

9.89%

12.51%

5.47%

Benchmark

-3.37%

-3.37%

-5.54%

-4.65%

9.46%

8.02%

10.68%

3.99%
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ผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังของกองทุนหลักตำมปี ปฏิทิน
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Share Class

6.35%

18.00%

20.68%

-10.73%

21.30%

2.03%

10.58%

9.41%

57.56%

26.09%

Benchmark

4.90%

15.96%

18.09%

-12.11%

19.16%

0.42%

9.07%

7.79%

55.83%

23.01%

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
สามารถดูผลดาเนินงานที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.tmbameastspring.com
ดัชนีชี ้วัด(Benchmark) ของกองทุนรวม คือ การลงทุนในกองทุนรวมนี ้ ควรเปรี ยบเทียบกับ
ตัวชี ้วัดของกองทุนหลักคือดัชนี Nikkei 225 ในรูปสกุลเงินเยน ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

10 สิงหาคม 2558

อายุโครงการ
ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กาหนด
วันทาการซื ้อขาย : ทุกวันทาการ
ภายในระยะเวลาตังแต่
้ : 8.30 น.
ถึงระยะเวลา : 12.00 น.
ราคา IPO (บาท) : 10 บาท
มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก : 1 บาท
มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : 1 บาท
วันที่ทาการขายคืนภายในระยะเวลาตังแต่
้ : 8.30 น.
วันที่ทาการขายคืนถึงระยะเวลา : 12.00 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ระยะเวลาการรับเงินค่า
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ขายคืน :
บริษัทจัดการจะจัดให้ มีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วันทาการ1 นับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน
(ปั จจุบนั และในภาวะปกติจะชาระภายใน 4 วันทาการซื ้อ
ขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย (T*+4 วันทาการซื ้อขาย))
หมายเหตุ :
1
มิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มี
ลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
ซึง่ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการ
ในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวน
สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที่
website : www.tmbameastspring.com
15.99 %

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ
กองทุน (Portfolio Turnover Ratio)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) และทุกสาขา
หน่วยลงทุน
ทัว่ ประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111 หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรื อ
ทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.tmbameastspring.com
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
พรศจี วรสุทธิพศิ ิษฎ์
วันที่เริ่มบริ หาร 1 กรกฎาคม 2559
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
รับหนังสือชี ้ชวน
ที่อยู่ ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
ร้ องเรี ยน
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2838-1800
website : www.tmbameastspring.com
อนุญาตให้ ผ้ ทู ี่มีสญ
ั ชาติ US ลงทุน ไม่ใช่
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ข้ อมูลอื่นๆ

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ ที่
www.tmbameastspring.com
รายละเอียดกองทุนหลัก
ชื่อกองทุนหลัก : NEXT FUNDS Nikkei 225
Exchange Traded Fund
ประเภทกองทุน : Exchange Traded Fund (ETF)
วันจัดตังกองทุ
้
น (Inception Date) : 9 กรกฎาคม 2544
(09/07/2001)
บริษัทจัดการ : Nomura Asset Management
ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน : Mitsubishi UFJ Trust
and Banking Corporation
"Bloomberg Code : 1321:JP"
ค่าธรรมเนียมการจัดการ : แบ่งเป็ น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 : 0.198% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
ส่วนที่ 2 : รายได้ จากค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการทา
ธุรกรรม Stock lending ของกองทุนหลัก

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยูภ่ ายใต้ ความคุ้มครองของสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็ม
จานวน
▪ ได้ รับอนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการ
แสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุน
รวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรอง
ว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด
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