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การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ 

  

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

ผลการด าเนินงาน 
 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 
 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ค่าธรรมเนียม 
 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
 

 
กองทนุเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอ ิ225 

Asset Plus Nikkei 225 Fund 
(ASP-NKY225) 

กองทนุตราสารทนุ 
กองทนุรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund  

กองทนุรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
แอสเซท พลัส จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทจุริต : 
ได้รับการรับรอง CAC 
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เน้นลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทนุหลกั) ซึง่บริหารและจัดการโดย Nomura Asset 
Management ซึ่งเป็นกองทุนเพ่ือผู้ลงทุนทัว่ไป (Retail Fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุน  ETF ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว  (Tokyo Stock 
Exchange) ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่มีนโยบายท่ีจะลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีเป็นองค์ประกอบของดชันี Nikkei 225 กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสาร
ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารหรือผู้ ออกตราสารต ่ากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) และตราสารท่ีไม่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) และเป็นกองทุนท่ีมีหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ้ขาย
หลักทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือในประเทศท่ีมีตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูส าคญัของกองทนุหลัก
ไว้ในหนงัสือชีช้วน 

ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในตา่งประเทศเป็นหลกัโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

เน่ืองจากกองทนุมีนโยบายเน้นลงทนุในต่างประเทศ จึงอาจจะได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนบริษัทจดัการจึง
มีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเกือบทัง้หมดในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูคา่เงิน
ลงทนุในตา่งประเทศ 
 
นโยบายกองทุนหลัก 
ลงทนุในหุ้นท่ีนบัรวมอยู่ในดชันี Nikkei Stock Average (Nikkei 225 Index) และท าให้น า้หนกัการลงทนุในหุ้นแตล่ะตวัสอดคล้องกบั
น า้หนกัหุ้นตวันัน้ๆ ท่ีประกอบในดชันีเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของดชันี Nikkei Stock Average (Nikkei 
225 Index) 
คุณสามารถศกึษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก : https://global.nomura-am.co.jp/nextfunds/information/1321.html 
 
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน : 
- กองทนุเปิดแอสเซทพลสันิคเคอิ 225 มุ่งหวงัให้ผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทนุหลกั (Passive Management)  
- กองทนุ Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทนุหลกั) มุ่งหวงัให้ผลประกอบการเคล่ือนไหวตามดชันีชีว้ดั (Index Tracking)  

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 
 

https://global.nomura-am.co.jp/nextfunds/information/1321.html
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- เหมาะสมกบัผู้ลงทนุท่ีต้องการกระจายการลงทนุ ในกองทนุตราสารทนุแห่งทนุต่างประเทศ และมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนท่ีดี 
ทัง้นี ้ผู้ลงทนุควรมีความเข้าใจและยอมรับความเส่ียงของการลงทนุในตา่งประเทศได้ 

- ผู้ ท่ีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นท่ีกองทนุรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรับตวัเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต ่ากว่ามูลค่าท่ีลงทุน
และท าให้ขาดทนุได้ 

- ผู้ ท่ีสามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกวา่การลงทนุในตราสารหนีท้ัว่ไป 

 
กองทุนนี ้ไม่เหมาะ กับใคร 

ผู้ลงทนุท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

 

ท าอย่างไรหากยงัไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงกองทุนรวมนี ้

 อ่านหนงัสือชีช้วนฉบบัเตม็  หรือสอบถามผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ  

 อย่าลงทนุหากไม่เข้าใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

 
  

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 
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- ส าหรับการลงทนุในต่างประเทศ กองทนุมีนโยบายท่ีจะท าการปอ้งกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศเกือบ
ทัง้หมดในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของมลูคา่เงินลงทนุตา่งประเทศ 

- กองทุนนีมี้การลงทุนกระจุกตวัในประเทศญ่ีปุ่ น ผู้ ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย 

 
 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 

ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) 
ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนินงาน (SD) 
           ต ่า                       สงู 

ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหน่ึง (high issuer concentration risk) 

การกระจกุตวัลงทนุ 
ในผู้ออกตราสารรวม 
           ต ่า                       สงู 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (exchange rate risk) 

การปอ้งกนัความเส่ียง fx 

           ต ่า             สงู 

  

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 
 

 

โอกาสขาดทุนเงนิต้น 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง เสี่ยงปานกลาง 

ค่อนข้างต ่า 

เสี่ยงต ่า เสี่ยงสูงมาก 

เสี่ยงสูง 

สูง ต ่า 

≤ 5% 

เดือน  

5 - 10% 

 

10 - 15% 

 

15 - 25% 

 

> 25% 

≤ 10% 

  

10 - 20% 20 - 50% 50 - 80% 

 

> 80% 

ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไมป่้องกนั 
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           (% ของ NAV) 

 
 

 สดัส่วนการลงทนุของ Nikkei 225 Exchange Traded Fund 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 มิถนุายน 2562 

 
ชื่อทรัพย์สนิและการลงทุนสูงสุด 5 อนัดับ 

 
ทัง้นี ้คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.assetfund.co.th 
 

  

หน่วย
ลงทนุ
92.33%

เงินฝาก/
ตัว๋แลกเงิน
7.51%

อ่ืนๆ
0.16%

15.60%

14.90%

10.20%

8.60%

8.30%
40.80%

ELECTRIC APPLIANCES

RETAIL TRADE

INFORMATION &
COMMUNICATION
CHEMICALS

PHARMACEUTICAL

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 
 

file:///C:/Users/tassaya_vo/Desktop/update%20โครงการ/fact%20sheet%20June%202018/www.assetfund.co.th
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ คุณจะได้รับดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน* 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

 
           การจัดการ    ผู้ดูแลผลประโยชน์     นายทะเบียน           ค่าใช้จ่ายอื่น         รวมค่าใช้จ่าย 

หมายเหต ุ: 

- คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี)  
- อตัราท่ีเรียกเก็บจริงของคา่ใช้จ่ายอ่ืนเป็นข้อมลูตามรอบปีบญัชีล่าสดุของกองทนุ ทัง้นี ้ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และ
คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) 
- สามารถดขู้อมลูคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายย้อนหลงัของกองทนุในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส าคญั ได้ท่ี www.assetfund.co.th  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจริงจากองทนุรวมทัง้หมดจะไม่เกินอตัราร้อยละ 5.3500 ของของมลูค่าทรัพย์สินท่ีจดทะเบียน ทัง้นี ้ประมาณ
การจากมลูค่าทรัพย์สิน ณ วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุ ในกรณีท่ีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิระหวา่งปีลดลงอย่างมีนยัส าคญั อาจส่งผลให้อตัราร้อยละ
ตอ่ปีของคา่ใช้จ่ายรวมเกินกวา่อตัราท่ีประมาณการไว้ข้างต้นได้โดยมิได้เกิดจากการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถอืหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 

รายการ สูงสูดไม่เกนิ เก็บจริง 
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  2.1400%  1.25%  

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  2.1400% ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 
คา่ธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า  2.1400% 1.25%  
คา่ธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก  2.1400% ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 

คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 50.00 บาท ตอ่รายการ 
คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 50.00 บาท ตอ่ 1 ฉบบั ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ 
คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง 

หมายเหต ุ:  
-  คา่ธรรมเนียมที่เรียกจากผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี) 
-  บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแตล่ะรายในอตัราที่ไมเ่ทา่กนั 
 

1.0700 

0.0321 0.2675 0.3300 

1.6996 

สูงสุดไม่เกิน 2.1400

สูงสุดไม่เกิน  0.1605

สูงสุดไม่เกิน 1.0700

สูงสุดไม่เกิน 1.9795

สูงสุดไม่เกิน 5.3500

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

ค่า
ธร

รม
เนี
ยม

ที่เ
รีย

กเ
ก็บ

จริ
ง

%
 ต่
อป๊

ขอ
ง 

NA
V

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียม 
 

www.assetfund.co.th
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ค่าธรรมเนียมกองทุนหลัก 

 

หมายเหต ุ: 
-  แหล่งท่ีมาของข้อมลู : MONTHLY REPORT ของ Nikkei 225 Exchange Traded Fund ณ วนัท่ี 28 มิถนุายน 2562 
-  สามารถดขู้อมลูปัจจบุนัได้ท่ี https://global.nomura-am.co.jp/nextfunds/information/1321.html 
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*ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต* 

1. ดัชนีชีว้ดั คอื 
Nikket225 ในสดัสว่น 100% ปรับด้วยต้นทนุการป้องกันความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ 
วนัท่ีค านวณ 

 
2. ผลการด าเนินงานแบบย้อนหลงัตามปีปฏิทนิ 

 

3. กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทุนสงูสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -27.99% 

4. ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (standard deviation) คือ 19.62% ต่อปี 

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการด าเนินงานและดัชนีชีว้ดั (Tracking Error : TE) คือ 3.58% ต่อปี 

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ Japan Equity 

 
*สามารถดขู้อมลูปัจจุบนัได้ท่ี : http://www.aimc.or.th 

7. ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด  

 
* เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 28 มิถนุายน 2562 คณุสามารถดขู้อมลูที่เป็นปัจจุบนัได้ท่ี www.assetfund.co.th 
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http://www.aimc.or.th/
file:///C:/Users/tassaya_vo/Desktop/update%20โครงการ/fact%20sheet%20June%202018/www.assetfund.co.th
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ผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund 

 

 

- แหล่งท่ีมาของข้อมลู : MONTHLY REPORT ของ Nikkei 225 Exchange Traded Fund ณ วนัท่ี 28 มิถนุายน 2562 
- สามารถดขู้อมลูปัจจบุนัได้ท่ี https://global.nomura-am.co.jp/nextfunds/information/1321.html 
- ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

 

 
  

https://global.nomura-am.co.jp/nextfunds/information/1321.html
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นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
วันจดทะเบียน วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2557 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทุน วันท าการซือ้ :  

ทกุวนัท าการ : ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ – 12.00 น. 
มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก  :  10,000.00 บาท 
มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป  :  10,000.00 บาท 

 วันท าการขาย :  
ทกุวนัท าการ : ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ – 12.00 น. 
มลูคา่ขัน้ต ่าของการขายคืน  : ไม่ก าหนด 
ยอดคงเหลือขัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 
ระยะเวลาการรับเงินคา่ขายคืน  : ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีค านวณมลูคา่

ทรัพย์สินสทุธิของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ของกองทนุ โดยไม่นบัรวมวนัหยดุท าการใน
ตา่งประเทศซึง่บริษัทจดัการจะประกาศวนัหยดุ
ท าการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการ
และ/หรือเวบ็ไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพย์สินรายวนัได้ท่ี : 
- website : www.assetfund.co.th  
- NAV Center ท่ี www.thaimutualfund.com  

รายช่ือผู้จัดการกองทุน นายณัฐพล จนัทร์สิวานนท์ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม วนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ 
กองทุนรวม (PTR) 

N/A 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน บริษัท หลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั  
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี  
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ขึน้ 

ตดิต่อสอบถาม รับหนังสือชีช้วน หรือ 
ร้องเรียน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร์ ชัน้ 17  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ : 0-2672-1111 
Website : www.assetfund.co.th 
E-mail : customercare@assetfund.co.th 

ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ 

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี 
http://www.assetfund.co.th 

 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
 

http://www.assetfund.co.th/
http://www.assetfund.co.th/
mailto:customercare@assetfund.co.th
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 การลงทนุในหน่วยลงทนุ ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก จงึมีความเส่ียงจากการ
ลงทนุซึง่ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเตม็จ านวน 

 ได้รับอนมุตัจิดัตัง้ และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต. 
 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความ
ถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมหรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการกองทนุรวมได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส าคญั ณ วนัท่ี 28 มิถนุายน 2562 แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะ
ผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวม และขอรับรองวา่ข้อมลูดงักล่าวถกูต้อง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ท าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด 
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ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี  ้เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึ่งขึน้กับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกบัการเปล่ียนแปลง
ของอตัราดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท่ี้ออกใหม่ก็จะสูงขึน้ด้วย 
ดงันัน้ราคาตราสารหนีท่ี้ออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ขายในระดบัราคาท่ีต ่าลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
(portfolio duration) สงูจะมีโอกาสเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมท่ีมี portfolio duration ต ่ากวา่ 
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเส่ียงท่ีมูลค่าของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลง
จากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า 
standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทนุรวมมีความผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงของ
ราคาหลกัทรัพย์สงู 
 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 
มีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทนุรวมจะได้เงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงท่ีบาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อน 
ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดงันัน้ การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการ
บริหารความเส่ียงจากดงักล่าว ซึง่ท าได้ดงัตอ่ไปนี ้
- ป้องกันความเส่ียงทัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด : ผู้ ลงทนุไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน/ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน เน่ืองจากกองทนุไม่ได้ปอ้งกนัความเส่ียงทัง้หมด 
- ป้องกันความเส่ียงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเส่ียงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ ลงทนุอาจมีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน 
- อาจป้องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ ลงทนุอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เน่ืองจากการ
ปอ้งกนัความเส่ียงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวมในการพิจารณาวา่จะปอ้งกนัความเส่ียงหรือไม่ 
- ไม่ป้องกันความเส่ียงเลย : ผู้ลงทนุมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนผู้ออกรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบ
กระจุกตวัในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือ บุคคลอ่ืนท่ีมีภาระผูกพันตามตราสารหรือสญัญานัน้ รายใดรายหนึ่งมากกว่า 
10% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไม่รวมถงึกรณีการลงทนุในทรัพย์สิน ดงันี ้
 1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
 2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ 

  

ค าอธิบายเพิ่มเติม 
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Tracking Error คือ ความผนัผวนของส่วนตา่งของผลตอบแทนเฉล่ียของกองทนุรวมและผลตอบแทนของดชันีชีว้ดัซึง่สะท้อนให้เหน็ถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดชันีชีว้ดัของกองทนุรวมวา่มีการเบี่ยงเบนออกไปจากดชันีชีว้ดัมากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทนุรวมมี
ค่า TE ต ่า แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชีว้ัดในอัตราท่ีต ่า ดังนัน้ กองทุนรวมนีจ้ึงมี
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดชันีอ้างอิง ในขณะที่กองทนุรวมที่มีคา่ TE สงู แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทนุรวมมีการเบี่ยงเบน
ออกจากดชันีชัว้ดัในอตัราท่ีสงู ดงันัน้ โอกาสท่ีผลตอบแทนการลงทนุจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) ค านวณจากมลูคา่ท่ีต ่ากวา่ระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรัพย์สินกบัผลรวม
ของมลูค่าการขายทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทนุในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา หารด้วยมลูค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทนุรวมใน
รอบระยะเวลาบญัชีเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซือ้ขายทรัพย์สิน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน 
Passive Management จะมี PTR ต ่า ในขณะท่ีกองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนัน้ ทรัพย์สินท่ีน ามาค านวณรวมใน 
PTR จงึควรเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีโดยลกัษณะแล้วจะมีการซือ้ขายเปล่ียนมือเพ่ือการลงทนุ เช่น ตราสารทนุ ตราสารหนี ้เป็นต้น 

 

อื่นๆ 
 


