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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุน้ สามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่
มีปัจจัยพืน้ ฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
โดยจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ซึง่ รวมถึงหุน้ สามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือหุน้
ที่อยู่ระหว่าง IPO เพื่อจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารหนี ้ และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ ่ึงทุน และ/หรือตราสารทาง
การเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ REITs หน่วย
ลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็ นต้น
นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน
ซึง่ รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุน รวมทัง้ อาจทาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขาย
คืน (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสาหรับกองทุนนี ้ ให้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซือ้ หุน้ ที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) ที่มี Market Cap ที่มีมลู ค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทาการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน ทัง้ นี ้ หากต่อมามูลค่า
ตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตกว่าหลักเกณฑ์ท่ีโครงการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะมีไว้ซ่งึ หุน้ ของบริษัท
ดังกล่าวต่อไปได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน นอกจากนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ ยนแปลง
หลักเกณฑ์ในการกาหนดความหมายของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่กาหนดไว้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีว้ ดั (active management)
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กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
- ผูล้ งทุนที่ประสงค์จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และสามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่ม
สูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
- กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนเพื่อการออม เพื่อที่จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการลงทุน ผูล้ งทุนที่ซือ้ หน่วยลงทุนต้องปฏิบัติต าม
เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนดเท่านัน้
- ผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนีท้ ่วั ไป ทัง้ นี ้ กองทุนรวมเพื่อการออม ผูล้ งทุนต้องถือครอง
หน่วยลงทุนเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี เพื่อที่จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน

กองทุนนี้ ไม่เหมำะ กับใคร
-

ผูล้ งทุนที่เน้นได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงกองทุนรวมนี้
 อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่รี ะบุไว้ในคูม่ ือการลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศลงทุนด้วย
- ผูล้ งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ จะสามารถนาเงินที่ซือ้ ไปหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ ผูล้ งทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ
ที่ซอื ้ เกินวงเงินจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี และไม่สามารถนาไปนับเป็ นเงินลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมได้

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน ไม่สามารถนาไป
จาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกันได้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด

- ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุนที่กรมสรรพากร
และ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกาหนด และต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ท่ีเคยได้รบั และจะต้องชาระคืนเงินภาษี ท่ีได้รบั
ลดหย่อนและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

- กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดเพื่อการออมและชนิดเพื่อการออมพิเศษ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผูล้ งทุน ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 2 ชนิดก่อนการลงทุน

- มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลู ค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคานวณมูลค่าหน่วยลงทุน
สาหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ซึง่ เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
10 มีนาคม พ.ศ. 2563
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนใน
จานวนที่นอ้ ยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุน สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง

- ในกรณีท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการ
อาจใช้ดลุ ยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรือหยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้

- กองทุนนีอ้ าจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด ดังนัน้ หากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือ
หน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ท่เี ว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงสูง

เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงต่ำ

เสี่ยงสูง
3

เสี่ยงต่ำ

ต่ำ

4

5

6
7

2
1

8

โอกำสขำดทุนเงินต้น

เสี่ยงสูงมำก

สู ง
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ปั จจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ความผันผวนของ
5 - 10%
10 - 15%
15 - 25%
≤ 5%
ผลการดาเนินงาน (SD)

> 25%

ต่า

กลุ่มหุน้ ที่เน้นลงทุน

สูง
general

large cap

mid / small

sector

ต่า

สูง

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวลงทุน
10 - 20%
20 - 50%
≤ 10%
ในผูอ้ อกตราสารรวม

50 - 80%

> 80%

ต่า

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (high Sector concentration risk)
การกระจุกตัว
20 - 50%
50 - 80%
> 80%
≤ 20%
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม
ต่า

สูง

หมายเหตุ : กองทุนนีไ้ ม่มกี ารลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
(% ของ NAV)

1.50%

-11.60%

1.31%
27.54%
8.61%
2.53%
2.00%

3.59%

8.04%
1.25%

15.05%

6.92%
2.25%

7.27%

5.63%
5.42%

12.68%

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
กระดาษและวัสดุการพิมพ์
ธนาคาร
ธุรกิจการเกษตร
ขนส่งและโลจิสติกส์
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
พลังงานและสาธารณูปโภค
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พาณิชย์
เงินทุนและหลักทรัพย์
ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
วัสดุอตุ สาหกรรมและเครือ่ งจักร
อาหารและเครือ่ งดื่ม
Materials
บรรจุภณ
ั ฑ์
อื่นๆ

ชื่อทรัพย์สนิ และกำรลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

ทั้งนี้ คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.assetfund.co.th

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้ เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ : ASP-SME-SSFX)
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ค่ำธรรมเนียม
*ค่ำธรรมเนี ยมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รั บดังนั้ น คุ ณควรพิจำรณำกำรเรี ยกเก็บค่ ำธรรมเนี ยม
ดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน*
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่ำธรรมเนียมเรียกเก็บจำกกองทุนรวม

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ต่อป๊ ของ NAV

5.00

สูงสุดไม่เกิน 4.49

4.00
3.00
2.00

2.62175
สูงสุดไม่เกิน 1.99

สูงสุดไม่เกิน 1.41

1.6050

1.00

สูงสุดไม่เกิน 0.99
0.9900
สูงสุดไม่เกิน 0.08
0.02675

0.00

กำรจัดกำร

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นำยทะเบียน

ค่ำใช้จ่ำยอื่น

รวมค่ำใช้จ่ำย

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
- อัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็ นข้อมูลตามรอบปี บญ
ั ชีล่าสุดของกองทุน ทัง้ นี ้ ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) กองทุนยังไม่ครบรอบปี บญ
ั ชี
- สามารถดูขอ้ มูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลังของกองทุนในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญได้ท่ี www.assetfund.co.th
ทัง้ นีค้ ่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงจากองทุนรวมทัง้ หมดจะไม่เกินอัตราร้อยละของรวมค่าใช้จ่ายสูงสุด

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถอื หน่วย (% ของมูลค่ำซือ้ ขำย)
รำยกำร
สูงสูดไม่เกิน
เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
1.50%
ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
1.50%
ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
1.00%
ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน *
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
50.00 บาท ต่อรายการ*
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ฉบับละ 50 บาท
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
หมายเหตุ :
* ผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ ไม่สามารถนาไป จาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกันได้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า/ออก จากผูส้ ่ งั ซือ้ หรือ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้ เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ : ASP-SME-SSFX)
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต*
1. ดัชนีชวี้ ดั คือ
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETTRI) ในสัดส่วน 100%

2. ผลกำรดำเนินงำนแบบย้อนหลังตำมปี ปฏิทิน
ผลการดาเนินงาน
% ต่อปี ของ NAV

30%
20%

24.52%
17.29%
ASP-SME-SSFX

10%

BENCHMARK

0%
2563

หมายเหตุ : ในปี ท่จี ดทะเบียนกองทุน ผลการดาเนินงานจะแสดงตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิน้ ปี ปฎิทนิ

3. ASP-SME-SSFX นี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -6.79%
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

4. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) ของ ASP-SME-SSFX คือ 17.13% ต่อปี
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

5. ควำมผันผวนของส่วนต่ำงผลกำรดำเนินงำนและดัชนีชวี้ ดั (Tracking Error : TE) ของ ASP-SME-SSFX คือ N/A
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Equity General

* สามารถดูขอ้ มูลปัจจุบนั ได้ท่ี : http://www.aimc.or.th

7. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด

* เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.assetfund.co.th

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้ เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ : ASP-SME-SSFX)
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

วันจดทะเบียน

วันที่ 21 เมษายน 2563

อำยุโครงกำร

ไม่กาหนด

ซือ้ และขำยคืนหน่วยลงทุน

วันทำกำรซือ้ : ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 เท่ำนั้น
ผูล้ งทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ สาหรับเงินลงทุน
ที่ซอื ้ เกินวงเงินจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี อีกทัง้ จะไม่นบั เป็ นเงินลงทุน
ปกติของกองทุนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ทุกวันทาการซือ้ ขาย
: ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ – 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก : 5,000.00 บาท
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป : 5,000.00 บาท
วันทำกำรขำย : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2563 เป็ นต้นไป
ทุกวันทาการซือ้ ขาย
: ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ – 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ต่า
: ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : 3 วันทาการ นับถัดจากวันทารายการ
ขายคืนหน่วยลงทุน
สาหรับบัญชีของธนาคาร KBANK, BBL, SCB, BAY, KTB, KKP, CIMB
THAI และTMB จะได้รบั เป็ นเงินโอนเข้าบัญชี ส่วนธนาคารอื่นๆ นาฝากเป็ น
เช็คเคลียร์ร่งิ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี :
- website : www.assetfund.co.th

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน

- NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
นางสาว ทิพย์วดี อภิชยั สิริ วันที่ 21 เมษายน 2563
นาย กฤช โคมิน
วันที่ 21 เมษายน 2563
นาย กมลยศ สุขมุ สุวรรณ วันที่ 21 เมษายน 2563
นาย ยุรนันท์ วิภศู ริ ิ
วันที่ 15 ตุลาคม 2563

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 121.22% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่
จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด แต่งตัง้ ขึน้

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้ เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ : ASP-SME-SSFX)
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ติดต่อสอบถำม รับหนังสือชีช้ วน หรือ ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตที ้ าวเวอร์ ชัน้ 17
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2672-1111
Website : www.assetfund.co.th
E-mail : customercare@assetfund.co.th

ธุรกรรมทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ได้ท่ี http://www.assetfund.co.th

 การลงทุนในหน่วยลงทุน ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน
ซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการกองทุน
รวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการ
ดาเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ่ืนสาคัญผิด

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้ เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ : ASP-SME-SSFX)
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คำอธิบำยเพิม่ เติม
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
(1) กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึง่ ขึน้ กับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน
ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบีย้ เช่น หากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของตราสารหนีท้ ่อี อกใหม่ก็จะสูงขึน้ ด้วย ดังนัน้ ราคา
ตราสารหนีท้ ่ีออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ ขายในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration)
สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า
(2) กรณีกองทุนรวมตรำสำรทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำรรำยใดรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในผูอ้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ท่สี ่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือ
ความมั่นคงของผูอ้ อกตราสารรายดัง กล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูอ้ อก
ตราสาร
(2) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุ ตสำหกรรมใดอุ ตสำหกรรมหนึ่ ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าว
อาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใด
ประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ท่สี ่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น
กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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อื่นๆ
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีว้ ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีว้ ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชีว้ ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมี
ค่า TE ต่า แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชีว้ ดั ในอัตราที่ต่า ดังนัน้ กองทุนรวมนีจ้ ึงมีประสิทธิภาพใน
การเลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชวั้ ดั
ในอัตราที่สงู ดังนัน้ โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (PTR) คานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สินกับผลรวม
ของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมใน
รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผูล้ งทุนทราบถึงมูลค่าการซือ้ ขายทรัพย์สิน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน
Passive Management จะมี PTR ต่า ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนัน้ ทรัพย์สินที่นามาคานวณรวมใน
PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซือ้ ขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี ้ เป็ นต้น
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