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Source: Thomson Reuters DataStream, 31 October 2017. Data for MSCI Indices - MSCI Asia ex Japan Index and  MSCI AC World Index. 

นับตั้งแต่ปี 2016 ที่ผ่านมาตลาดหุ้นเอเชียสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีโดดเด่นเหนือค่าเฉลี่ยตลาดหุ้นทั่วโลก

ภาพรวมการลงทุนในหุ้นเอเชีย 

Asia ex Japan vs. World Index 
Asia ex Japan vs. World Index (Since Dec’15)
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Source: EPFR, Morgan Stanley Asia/GEM Strategy Research, September 2017

ทิศทางการเคล่ือนย้ายเงินทุนตั้งแต่ต้นปีสะท้อนการกลับมาของเงินลงทุนสู่ภูมิภาคเอเชีย

ภาพรวมการลงทุนในหุ้นเอเชีย 

Fund Flows to Developed MarketsFund Flows to Asia Pacific ex Japan
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Source: Thomson Reuters DataStream, 31 October 2017. MSCI Asia ex Japan Index vs. MSCI World Index. 

ภาพรวมการลงทุนในหุ้นเอเชีย 

หุ้นเอเชีย ณ ระดับราคาปัจจุบันยังถือว่าถูกกว่าตลาดพัฒนาแล้วเป็นอย่างมากเทียบกับ 10 ปีท่ีผ่านมา
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Source: IBES Aggregate, Credit Suisse Research, October 2017

ภาพรวมการลงทุนในหุ้นเอเชีย 

นักวิเคราะห์ได้ปรับคาดการณ์ก าไรบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2010 สะท้อนมุมองเชิงบวกที่มีต่อตลาดหุ้นเอเชีย
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Source: IBES Aggregate, Credit Suisse Research, October 2017

ภาพรวมการลงทุนในหุ้นเอเชีย 

นักวิเคราะห์ได้ปรับคาดการณ์ผลก าไร 2017หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างมีนัยส าคัญสะท้อนการเติบโตในอนาคต 

Asia ex Japan CountriesAsia ex Japan Sectors
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ภาพรวมการลงทุนในหุ้นเอเชีย 
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การเตบิโตเศรษฐกจิในประเทศจนีมแีนวโนม้ชะลอตวัในปี 2018 เนื่องจาก

รัฐบาลเพิ่มความเขม้งวดทัง้ในด้านนโยบายการเงนิและนโยบายการคลงั

จากความกังวลในเรือ่งภาวะหนี้สงู

ประเทศ ไต้หวัน และ เกาหลใีต ้ซึ่งเป็นประเทศทีอ่ยูใ่น Supply-Chain ของ

กลุ่มอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกับเทคโนโลย ีจะได้รบัประโยชนจ์ากววิฒันาการ

ของเทคโนโลยทีี่เกดิขึน้มาใหม่ๆ  (Technology Super Cycle)

ตลาดในกลุม่ ASEAN เช่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม หรือ อนิโดนีเซยี ยังคง

น่าสนใจ ด้วยศักยภาพในการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีอ่ยูใ่นระดบัสงู จากภาค

การบรโิภคในประเทศและเม็ดเงนิลงทุนตา่งชาตทิีห่ลัง่ไหลเขา้ไปลงทุน



ข้อมูลกองทุน

Asset Plus Asian Special Situations Fund (ASP-ASIAN)



ข้อมลูกองทนุ ASP-ASIAN

ผู้จัดการกองทุนท่ีมีประสบการณ์ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน
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ข้อมลูกองทนุ ASP-ASIAN

กระบวนการลงทุนที่เป็นระบบสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
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LT group :

ผู้ผลิตยาสูบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ฟิลิปปินส์

ได้รับประโยชน์จากเหตุกาณ์ที่คู่แข่งถกู

ฟ้องร้องอย่างหนัก

ข้อมลูกองทนุ ASP-ASIAN

Investment Theme

กลุ่มบริษัทที่ได้รับผลประโยชน์จาก

สถานการณ์หรือเหตุการณ์พิเศษ เช่น การ

ปรับโครงสร้างองค์กร ข่าวเชิงลบของคู่แข่ง

กลุ่มบริษัทที่มีแนวโน้มผกูขาดตลาดในระยะ

ยาว และมีก าแพงทางการแข่งขันสูง โดย

มุ่งเน้น ภาคอุตสาหกรรมที่ยังไม่อิ่มตัว

กลุ่มบริษัทที่เป็นผูน้ าของตลาดหรือมี

แนวโน้มเป็นผู้น าตลาดในแต่ละ

ภาคอุตสาหกรรม

ตัวอยา่งบรษิัทที่กองทุนไปลงทุน*

Special Situation Franchises Global leaders

Special Situation Franchises Global leaders

Bank Central Asia :

ธนาคารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์มากทีสุ่ดเป็น

อันดับ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย

มีโอกาสในการเติบโต เนื่องจาก ตลาดเงินกู้

ในอินโดนีเซียที่ยังไม่อิ่มตัว

Taiwan semiconductor :

ผู้น าด้านอุตสาหกรรมหล่อโลหะของโลก

เป็นผู้น าด้านกลไกราคา เนื่องจากมีส่วน

แบ่งการตลาด ในตลาดหล่อโลหะถึง 60%

ผลตอบแทนสูงในช่วงที่ผ่านมา

สามารถดูข้อมูลเรายบริษัทเพิ่มเติมได้ใน Appendix 12



ข้อมลูกองทนุ ASP-ASIAN

สถานะการลงทุน กองทุน Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund 5 อันดับแรก

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 2563
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Source: Fidelity as of 30 June 2020 
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ข้อมลูกองทนุ ASP-ASIAN

ข้อมูลสัดส่วนการลงทุนในรายประเทศเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563)
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ข้อมลูกองทนุ ASP-ASIAN

ข้อมูลสัดส่วนการลงทุนในรายกลุ่มอุตสาหกรรมเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 2562)
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Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund
Consistent alpha generation and strong peer group ranking

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลัก

16
Source: Fidelity as of 30 June 2020 



ASP-ASIAN YTD cumulative return (%)

Remarks:

(1) 

Annualized Return.

(2) 

Inception date is 26 October 2007.

* Benchmark MSCI AC Asia ex-Japan Index(80%) and Average (BBL, KBANK, and SCB) 1-year fixed deposit rate for THB 1 million deposits (20%)

ผลการด าเนนิงานย้อนหลงัของกองทนุ ASP-ASIAN

Source: Monthly factsheet of ASP-ASIAN as of 30 June 2020

ต้ังแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
1

3 ปี
1

5 ปี
1

10 ปี
1

ต้ังแต่จัดต้ัง

กองทุน 

(26/10/2550)
2

ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -11.56 12.96 -11.56 -6.52 -0.89 1.88 5.20 0.95

ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -4.73 10.78 -4.73 -2.00 -2.57 -0.27 2.49 -1.65

ความผันผวนของผลการด าเนินงาน(%) 33.02 26.07 33.02 25.12 19.05 17.59 16.73 20.17

ความผันผวนดัชนีชี้วัด (%)* 27.97 22.25 27.97 21.38 15.85 15.22 14.85 20.11

Information Ratio -0.90 0.98 -0.90 -0.40 0.16 0.21 0.22 1.05

17

0.36%

ASP-ASIAN

(ต้ังแต่ต้นปี 2019)

ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต
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ชื่อโครงการ

Asset Plus Asian Special Situations Fund : ASP-ASIAN

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์

อายุโครงการ ไม่ก าหนดอายุโครงการ

ประเภทกองทนุ กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ระดบัความเสีย่งกองทนุ 6

มูลค่าโครงการ 1,700 ล้านบาท

นโยบายการลงทนุ

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน

Fidelity Advisor World –Asian Special Situations Fund (กองทุนหลัก)

ซึ่งบริหารและจัดการโดย Fidelity Management & Research Company 

(FMR) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

จุดเดน่กองทนุ

• บริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active) โดยทีมผู้จัดการกองทุน

ของ Fidelity ที่มีความเชี่ยวชาญ

• เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่น

• เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท Special Situations ที่มีสภาพคล่องและ

มูลค่าตลาดเล็กถึงปานกลาง และหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มการฟื้นตัวของ

ธุรกิจ (Turnaround) หรือการปรับโครงสร้างหนี้ (Restructuring)

กองทนุนีเ้หมาะสมกบั

ผู้ลงทนุที่

• ต้องการกระจายการลงทุนไปในกลุ่มประเทศเอเชีย ยกเว้น ประเทศญี่ปุ่น

• มีความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนใางประเทศได้

การปอ้งกนัความเสีย่ง

จากอตัราแลกเปลีย่น

ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงตามความ

เหมาะสมกับสถานะการลงทุนในแต่ละขณะ (ปัจจุบัน มีการป้องกัน

ความเสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)

วันท าการซือ้หนว่ยลงทนุ

ทุกวันท าการซื้อขายของกองทุน

ตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึง 13.30 น.

มูลค่าขัน้ต่ าในการซือ้ ครั้งแรก 5,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการซื้อ)

วันท าการ

ขายคนืหนว่ยลงทนุ

ทุกวันท าการซื้อขายของกองทุน
1

ตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึง 13.30 น.

มูลค่าขัน้ต่ าการขายคนื ไม่มี (และไม่มีการก าหนดยอดคงเหลือขั้นต่ า)

ระยะเวลาการช าระเงนิ

ทั้งนี้บริษัทจัดการจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือโอน

เงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านได้ระบุไุว้ใุนใบค าขอเปิดบัญชีผู้ถือ

หน่วยลงทุนภายใน5 วันท าการนับแต่วันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

ค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูล้งทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)

ค่าธรรมเนียมการขาย
2

ไม่เกิน 1.5000%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
2

ไม่เกิน 1.0000%

ค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุ (% ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
2

ไม่เกิน 1.5000% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
2

ไม่เกิน 0.1500% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
2

ไม่เกิน 0.1000% ต่อปี

เพดานค่าธรรมเนียมรวม
2

ไม่เกิน 5.3500% ต่อปี

Source: Asset Plus Fund management 31 January 2019

รายละเอยีดกองทนุ ASP-ASIAN

ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสมกบัสถานะการลงทุนในแต่ละขณะ
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(1)

วันท าการซ้ือขายของกองทุน หมายถึง วันท าการปกติของบริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด, บริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศที่ไปลงทุน, และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี),

(2)

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม



ปัจจัยควมเสี่ยงกองทุน ASP-ASIAN

คือ ความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้นลง  โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัย

ทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมูลของตราสาร และสภาวะการลงทุน

ในขณะนั้น

ปัจจยัความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

เนื่องจากกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตา่งประเทศตั้งแต ่80% ขึ้นไป จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และ

เศรษฐกิจได้

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะบริหารความเส่ียงนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่าง

ใกล้ชิดและน ามาพิจารณาอย่างสม่ าเสมอ

ปัจจยัความเสี่ยงทางด้านการเมอืง และเศรษฐกจิของประเทศทีก่องทนุไปลงทนุ (Country and Political Risk) 

ปัจจยัความเสี่ยงจากขอ้จ ากดัการน าเงนิลงทนุกลับประเทศ (Repatriation Risk)

เนื่องจากกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตา่งประเทศตั้งแต ่80% ขึ้นไป กองทุนจึงมีความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนและอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้ 

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะด าเนินการบริหารความเส่ียงประเภทนี ้โดยติดตามสถานการณ์ทางการ

เมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงน าข้อมูล Scoring ที่ได้จากแบบจ าลองของทาง Bloomberg ส าหรับแต่ละประเทศคู่ค้าที่บริษัท

จัดการมีสัดส่วนการลงทุนมาพิจารณาอย่างสม่ าเสมอ
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คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินตน้ และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่ก าหนด

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารมีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี 

และจะได้มีการจัดท าการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้ออกตราสาร รวมถึงอัตราส่วนด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อ

ประเมินความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารอย่างสม่ าเสมอ

ปัจจยัความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk)

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลีย่น (Exchange Rate Risk) 

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงิน

บาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงบาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงเงิน

บาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงบาทอ่อนกอ็าจได้รับผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ซึ่งจะท าให้ผลตอบแทนทีไ่ด้รับมีความไม่

แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปล่ียนสกุลเงิน

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง :บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึง่สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Derivatives) ที่มี

ตัวแปรเป็นอัตราแลกเปล่ียนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพื้นฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท ตาม สภาวการณ์หรือตามที่ผู้จัดการกองทนุ

เห็นสมควร เช่น ในกรณีบริษัทจัดการคาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมี แนวโน้มอ่อนคา่ลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนใน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน ในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็ง

ค่าขึ้น บริษัทจัดการอาจพจิารณาไมล่งทุนใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน หรืออาจลงทุนใน

สัดส่วนน้อย

ปัจจัยควมเสี่ยงกองทุน ASP-ASIAN
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คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซือ้หรือขาย

ตราสารมีจ ากัด 

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเพื่อความ

คล่องตัวในการบริหารกองทนุ

ปัจจยัความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ย่อมท าให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset)

กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อปอ้งกันความเส่ียง กองทุนจะผูกพนัตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเส่ียง ซึ่ง

ราคา ณ วันใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อปอ้งกันความเส่ียง

นั้น อาจไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับ

ผลตอบแทนที่มากขึ้น

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถกูต้อง เพื่อป้องกันความเส่ียงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยจะลงทุนใน

สัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการปอ้งกนัความเส่ียง

ปัจจยัความเสี่ยงจากการเขา้ท าสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Leverage Risk)

คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผูล้งทุนไมไ่ด้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง   

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : ผู้จัดการกองทุนมีหน้าทีว่ิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทุน รวมทั้งธุรกิจ

และอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริษัทนั้นๆ อย่างต่อเนื่องเพือ่ปอ้งกนัความเส่ียงดังกล่าว

ปัจจยัความเสี่ยงจากการด าเนนิงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk)

ปัจจัยควมเสี่ยงกองทุน ASP-ASIAN
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กองทุนอาจลงทนุในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงที่เปน็ไปตามเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้างอิงกบัสินคา้หรือตัวแปรเฉพาะเมื่อสินค้าหรือตวัแปรและ

โครงสร้างของตราสารประเภทนี้ ไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน อาทิ การเพิ่มความเส่ียงด้านอัตรา

แลกเปล่ียนให้แก่กองทุนตราสารหนี้ (Currency Mismatch) หรือการสร้างภาระผูกพันให้เกนิกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 

(Leverage) เช่น การเข้าเป็นคู่สัญญาออปชันที่ผกูพนักองทุนในฐานะผู้ใหสั้ญญา (Option Writer) โดยไม่มีการลงทุนในสินค้าอ้างอิง

เพียงพอต่อการส่งมอบ เป็นต้น เพื่อป้องกนัความเส่ียงด้านเครดิตของคู่สัญญาและ/หรือในตราสาร

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะเลือกลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความนา่เชื่อถอือยู่ในอันดับ

ที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือทีไ่ด้รับการยอมรับจากส านักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ 

ตราสารดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ท าให้กองทุนมคีวามเส่ียงด้านสภาพคล่องของตราสารได้ ดังนั้น กองทุน

จึงจะพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารและอายุของ Structured 

Note ที่ไม่ยาวมากนักเพื่อป้องกันความเส่ียงดังกล่าว นอกจากนั้นแล้ว บางตราสารให้สิทธิแก่ผู้ออกในการทีจ่ะช าระหนี้ตามตราสาร

ก่อนครบอายุตราสาร ซึ่งในการช าระหนี้ตามตราสารก่อนครบอายุตราสารนั้น อาจมีผลกระทบจากมลูค่าหลักทรัพย์ที่ลดลงหรือ

เพิ่มขึ้นได้

ปัจจยัความเสี่ยงของการลงทนุในตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note)

ปัจจัยควมเสี่ยงกองทุน ASP-ASIAN

22



Appendix

Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund

ตัวอย่างของบริษัทที่กองทุนลงทุน



ตัวอย่างของบริษัทที่กองทุนลงทุน

Source: Morgan Stanley CIO Survey, Alphawise, Worldwide Public Cloud Service Tracker, 2015
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ตัวอย่างของบริษัทที่กองทุนลงทุน

Source: Fidelity International, August 2017 The information contained in this material is only accurate on the date such information is published on

this material. Opinions or forecasts contained herein are subject to change without prior notice
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ตัวอย่างของบริษัทที่กองทุนลงทุน

Source: Fidelity International, IDC, Company sources, September 2016. References to specific securities are for illustrative purpose only and are subject to 

change without notice. They should not be construed as a recommendation or an advice to transact in them. The information contained in this material is only 

accurate on the date such information is published on this material. Opinions or forecasts contained herein are subject to change without prior notice.
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ตัวอย่างของบริษัทที่กองทุนลงทุน

Source: Fidelity International, Delphi, August 2017 The information contained in this material is only accurate on the date such information is published

on this material. Opinions or forecasts contained herein are subject to change without prior notice.
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ตัวอย่างของบริษัทที่กองทุนลงทุน

Source: Fidelity International, August 2017. The information contained in this material is only accurate on the date such information is published on

this material. Opinions or forecasts contained herein are subject to change without prior notice.
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ตัวอย่างของบริษัทที่กองทุนลงทุน

References to specific securities are for illustrative purpose only and are subject to change without notice. They should not be construed as a 

recommendation or an advice to transact in them. The information contained in this material is only accurate on the date such information is published 

on this material. Opinions or forecasts contained herein are subject to change without prior notice.
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ตัวอย่างของบริษัทที่กองทุนลงทุน

Source: Fidelity International, August 2016, The information contained in this material is only accurate on the date such information is published on 

this material. Opinions or forecasts contained herein are subject to change without prior notice.
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ตัวอย่างของบริษัทที่กองทุนลงทุน

Source: Fidelity International, August 2016, The information contained in this material is only accurate on the date such information is published on 

this material. Opinions or forecasts contained herein are subject to change without prior notice.
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ตัวอย่างของบริษัทที่กองทุนลงทุน

Source: Fidelity International, August 2016, The information contained in this material is only accurate on the date such information is published on 

this material. Opinions or forecasts contained herein are subject to change without prior notice.
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ตัวอย่างของบริษัทที่กองทุนลงทุน

Source: Statistica.com, Thomson Reuters DataStream, March  2017. Fidelity, Company sources. References to specific securities are for illustrative purpose only and 

are subject to change without notice. They should not be construed as a recommendation or an advice to transact in them. The information contained in this material is 

only accurate on the date such information is published on this material. Opinions or forecasts contained herein are subject to change without prior notice. 
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ตัวอย่างของบริษัทที่กองทุนลงทุน

Source: Statistica.com, Thomson Financials DataStream, March  2017. Fidelity, Company sources. References to specific securities are for illustrative purpose only and 

are subject to change without notice. They should not be construed as a recommendation or an advice to transact in them. The information contained in this material is 

only accurate on the date such information is published on this material. Opinions or forecasts contained herein are subject to change without prior notice.
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ตัวอย่างของบริษัทที่กองทุนลงทุน

Source: Fidelity International. Thomson Reuters DataStream, 30 June 2017, References to specific securities are for illustrative purpose only and are subject to change 

without notice. They should not be construed as a recommendation or an advice to transact in them. The information contained in this material is only accurate on the 

date such information is published on this material. Opinions or forecasts contained herein are subject to change without prior notice.
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ตัวอย่างของบริษัทที่กองทุนลงทุน

Source: Thomson Financials DataStream, August 2016, References to specific securities are for illustrative purpose only and are subject to change without notice. They 

should not be construed as a recommendation or an advice to transact in them. The information contained in this material is only accurate on the date such information 

is published on this material. Opinions or forecasts contained herein are subject to change without prior notice.
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ตัวอย่างของบริษัทที่กองทุนลงทุน

Source: Thomson Financials DataStream, August 2016, References to specific securities are for illustrative purpose only and are subject to change without notice. They 

should not be construed as a recommendation or an advice to transact in them. The information contained in this material is only accurate on the date such information 

is published on this material. Opinions or forecasts contained herein are subject to change without prior notice.
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ข้อสงวนสิทธิ์และค าเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทนุ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้

ถือเป็นค าเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบับนี้  และไม่ถือเป็นการให้

ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด แม้บริษัทจัดการจะได้

ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มี

ความรับผิดและจะไม่รับผิดส าหรับความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่นของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจ ะไม่รับผิดส าหรับการ

กระท าใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้ค ารับรองหรือรับประกัน ไม่ ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย 

เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่

เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี  ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์ หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการด าเนินงานในอนาคตที่ ปรากฏในเอกสารนี้ (ซึ่ง

รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรือบริษัทต่าง ๆ) ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้น

จริงได้  ผลการด าเนินงานของกองทุนหรือบริษัทจัดการในอดีตมิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคตหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกองทุนหรือบริษัท

จัดการ และอาจมีกรณีที่ผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างผิดความคาดหมายเนื่องจากเหตุการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่เป็นปกติได้  การลงทุนใน หน่วยลงทุนมิใช่การ

ฝากเงิน และไม่ถือว่าบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทในเครือหรือผู้ด าเนินการขายของบริษัทจัดการได้รับประกันการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด  นอกจากนั้น การ

ลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รั บเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือ

น้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเลยก็ได้  ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน ค าเตือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนท าการสั่งซื้อ

หน่วยลงทุน และในการท าธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อหน่วยลงทุนนั้นจะต้องท าตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ส าหรับนักลงทุนที่ต้ องการทราบข้อมูลหรือ

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ด าเนินการขายที่ท่านใช้บริการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอก สารนี้โดยห้ามมิให้ผู้ใด

เผยแพร่ ท าซ้ า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษั ทจัดการเป็นลายลักษณ์

อักษรก่อน นอกจากนั้น  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะท าการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ในเอกสารนี้ได้ตาม ที่บริษัทจัดการจะ

เห็นสมควรโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

38



This presentation (the “Presentation”) is for informational purposes only and is furnished on a confidential basis. The

Presentation is not an offer to sell, nor a solicitation of an offer to buy, any security, and may not be used or replied upon in

connection with any offer or solicitation.

The Presentation contains information that has been or may have been provided by a number of sources. Neither Asset Plus

Fund Management Company Limited and its affiliated companies (collectively “Asset Plus”) has separately verified the

information provided form outside sources. Nothing contained herein shall constitute any representation or warranty and no

responsibility or liability is accepted by Asset Plus as to the accuracy or completeness of any information supplied herein. Before

relying on this information Asset Plus advises the recipient of this information to perform independent verification of the data and

conduct his own analysis hereto with appropriate advisors.

Any forward looking statements, results or valuations in the Presentation are based upon current assumptions, may be

simplified and may depend upon events outside Asset Plus’s control. Other events, which were not taken into account, may

occur and may significantly affect Asset Plus’s analysis. Therefore, changes to any assumptions may have a material impact on

any valuations or projections. Actual results may therefore be materially different from any forecast, opinion or valuation in this

Presentation.

No representation or warranty is made as to future performance or such projections or estimates. In considering any

performance data contained herein the recipient should bear in mind that past performance is not indicative of future results,

and there can be no assurance that future results are comparable to results stated herein. The results referred to in this

presentation are unaudited.

Asset Plus is not offering and does not purpose to offer tax, regulatory, accounting, legal, investment or any other advice in

relation to the recipient of this information and this information should not and cannot be relied upon as such. Recipients of this

Presentation should inform themselves about and observe all legal and regulatory requirements

Disclaimers
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ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์  

เลขที่ 175 สาทรใต้  แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

10120

ติดต่อเรา

40

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและขอรบัหนงัสือชีช้วนได้ที่

บริษทัหลักทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลัส จ ากดั

Customer Care 02-672-1111

โทรสาร 02-672-1180

www.assetfund.co.th

ผู้ลงทุน “โปรดท าความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน”

ผลการด าเนินงานในอดีตมิไดเ้ป็นส่ิงยืนยันถึง

ผลการด าเนินงานในอนาคต

เฉพาะส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะพิจารณา

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปร

เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพื้นฐานที่ลงทุนกับค่าเงิน

บาท ตาม สภาวการณ์หรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร 
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