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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225
Asset Plus Nikkei 225 Fund
(ASP-NKY225)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แอสเซท พลัส จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารและจัดการโดย Nomura Asset
Management ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุน ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock
Exchange) ประเทศญี่ปุ่น ซึง่ มีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ทเี่ ป็นองค์ประกอบของดัชนี Nikkei 225 กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร
ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือผู้ออกตราสารต่่ากว่าที่ สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารที่ไม่ได้รับ
การจัดอันดับความน่า เชื่ อ ถือ (Unrated Securities) และเป็นกองทุนที่ มีหน่วยงานก่ากับดูแ ลด้านหลัก ทรัพย์แ ละตลาดซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือในประเทศที่มีตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลส่าคั ญของกองทุนหลัก
ไว้ในหนังสือชีช้ วน
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทจัดการจึง
มีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงิน
ลงทุนในต่างประเทศ
นโยบายกองทุนหลัก
ลงทุนในหุ้นที่นับรวมอยู่ในดัชนี Nikkei Stock Average (Nikkei 225 Index) และท่าให้น้่าหนักการลงทุนในหุ้นแต่ละตัวสอดคล้องกับ
น้่าหนักหุ้นตัวนั้นๆ ที่ประกอบในดัชนีเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสอดคล้องกับผลการด่าเนินงานของดัชนี Nikkei Stock Average (Nikkei
225 Index)
คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก : https://global.nomura-am.co.jp/nextfunds/information/1321.html
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :
- กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management)
- กองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Index Tracking)
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
- เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุน ในกองทุนตราสารทุนแห่งทุนต่างประเทศ และมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้

- ผู้ที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่่ากว่ามูลค่าที่ลงทุน
และท่าให้ขาดทุนได้

- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
กองทุนนี้ ไม่เหมาะ กับใคร
ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ่านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงกองทุนรวมนี้
 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
- ส่าหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีนโยบายที่จะท่าการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบ
ทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
- กองทุนนี้มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ปุ่น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย

แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่า

เสี่ยงสูง
3

4

5

6
7

2

เสี่ยงต่า

1

8

ต่า

เสี่ยงสูงมาก

สูง

โอกาสขาดทุนเงินต้น
ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk)
ความผันผวนของ
5 - 10%
≤ 5%
ผลการด่าเนินงาน (SD)

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ต่่า เดือน

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผู้ออกตราสารรวม

≤ 10%

10 - 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ต่่า

สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
ต่่า
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ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน
สูง
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(% ของ NAV)

เงินฝาก/
ตั๋วแลกเงิน
6.11%

ELECTRIC APPLIANCES

อื่นๆ
-2.93%

RETAIL TRADE
8.30%
40.80%

8.60%
10.20%
หน่วย
ลงทุน
96.82%

INFORMATION &
COMMUNICATION
CHEMICALS

PHARMACEUTICAL

14.90%
15.60%

Others

สัดส่วนการลงทุนของ Nikkei 225 Exchange Traded Fund
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ชื่อทรัพย์สนิ และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.assetfund.co.th
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมี ผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้ รับดั งนั้น คุณควรพิ จารณาการเรียกเก็ บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อป๊ของ NAV

6.00

สูงสุดไม่เกิน 5.3500

5.00
4.00
3.00

สูงสุดไม่เกิน 1.9795

สูงสุดไม่เกิน 2.1400

2.00
1.00

1.6996

สูงสุดไม่เกิน 1.0700

1.0700

0.00

การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน 0.1605

0.0321

0.2675

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน

0.3300

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน (ถ้ามี)
- อัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีล่าสุดของกองทุน ทั้งนี้ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
- สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลังของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส่าคัญ ได้ที่ www.assetfund.co.th
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงจากองทุนรวมทั้งหมดจะไม่เกินอัตราร้อยละ 5.3500 ของของมูลค่าทรัพย์สินที่จดทะเบียน ทั้งนี้ ประมาณ
การจากมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิระหว่างปีลดลงอย่างมีนัยส่าคัญ อาจส่งผลให้อัตราร้อยละ
ต่อปีของค่าใช้จ่ายรวมเกินกว่าอัตราที่ประมาณการไว้ข้างต้นได้โดยมิได้เกิดจากการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รายการ
สูงสูดไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

2.1400%
2.1400%
2.1400%
2.1400%
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
50.00 บาท ต่อ 1 ฉบับ
ตามที่จ่ายจริง

เก็บจริง
0.75%
ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
0.75%
ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
50.00 บาท ต่อรายการ
ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน (ถ้ามี)
- บริษทั จัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน
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ค่าธรรมเนียมกองทุนหลัก
Management Fee :
The management fee will be a percentage of the Fund's total net assets no larger than 0.2592% (0.24% exclusive of
taxes) annually.
(the percentage stood at 0.2376% [0.22% exclusive of taxes] as of September 27, 2018).
Redemption Fee : None
หมายเหตุ :
- แหล่งที่มาของข้อมูล : MONTHLY REPORT ของ Nikkei 225 Exchange Traded Fund ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
- สามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ https://global.nomura-am.co.jp/nextfunds/information/1321.html
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ผลการดาเนินงานในอดีต
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
1. ดัชนีชี้วดั คือ
Nikket225 ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ
วันที่ค่านวณ
2. ผลการดาเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทนิ
ผลการด่าเนินงาน
% ต่อปีของ NAV

30%
20%
6.86%

10%
0%
-10%

ASP-NKY225

18.70%

3.75%
2557

-1.14%

9.07%
2558

0.25%
0.42%
2559

-20%

BENCHMARK

-12.08%

19.10%
2560

2561

-11.16%

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -27.99%
4. ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 20.22% ต่อปี
5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 8.01% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Japan Equity

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

7. ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

* เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.assetfund.co.th
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ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund

- แหล่งที่มาของข้อมูล : MONTHLY REPORT ของ Nikkei 225 Exchange Traded Fund ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
- สามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ https://global.nomura-am.co.jp/nextfunds/information/1321.html
- ผลการด่าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด่าเนินงานในอนาคต
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันจดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ
กองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน หรือ
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
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ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จ่ากัด (มหาชน)
วันที่ 17 ธันวาคม 2557
ไม่ก่าหนด
วันทาการซื้อ :
ทุกวันท่าการ : ตั้งแต่เวลาเปิดท่าการ – 12.00 น.
มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งซื้อครั้งแรก : 10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 10,000.00 บาท
วันทาการขาย :
ทุกวันท่าการ : ตั้งแต่เวลาเปิดท่าการ – 12.00 น.
มูลค่าขั้นต่่าของการขายคืน : ไม่ก่าหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่่า
: ไม่ก่าหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันท่าการนับแต่วันที่ค่านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของวันท่าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดท่าการใน
ต่างประเทศซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุด
ท่าการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ
และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ :
- website : www.assetfund.co.th
- NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
นางสาวศศินุช ลัพธิกุลธรรม
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
N/A
บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ่ากัด
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ่ากัด แต่งตั้งขึ้น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ่ากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2672-1111
Website : www.assetfund.co.th
E-mail : customercare@assetfund.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
http://www.assetfund.co.th
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 การลงทุนในหน่วยลงทุน ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ

ลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ่านวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การก่ากับดูแลของส่านักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส่านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัท
จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส่าคัญ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะ
ผู้รับผิดชอบในการด่าเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท่าให้ผู้อื่นส่าคัญผิด
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11

คาอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย
ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อ ขายในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอ ายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน
(portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่่ากว่า
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
จากปั จจั ยภายนอก เช่ น สภาวะเศรษฐกิจ การลงทุ น ปัจ จัย ทางการเมื อ งทั้ง ในและต่ างประเทศ เป็น ต้น ซึ่ งพิ จารณาได้จ ากค่ า
standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท่าก่าไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายท่าก่าไรในช่วงที่บาทอ่อน
ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส่าคัญในการ
บริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งท่าได้ดังต่อไปนี้
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน/ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ
ป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบ
กระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือ บุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า
10% ของ NAV รวมกัน ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สิน ดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้
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อื่นๆ
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดมากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมี
ค่า TE ต่่ า แสดงว่ า อั ตราผลตอบแทนของกองทุ นมีก ารเบี่ย งเบนออกไปจากดัช นีชี้ วัด ในอั ตราที่ต่ า ดัง นั้น กองทุ นรวมนี้ จึง มี
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบน
ออกจากดัชนีชั้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) ค่านวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวม
ของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมใน
รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สิน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน
Passive Management จะมี PTR ต่่า ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สินที่น่ามาค่านวณรวมใน
PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น
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