ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แอสเซท พลัส จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Asset Plus Top Brand Fund Not for Retail Investors
(ASP-TOPBRAND)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวผู้ออก จึงมีความเสีย่ งทีผ่ ู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก โดยจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประสบความสาเร็จและมีช่ือเสียง
ในตราสินค้า (Brand) โดยกองทุนจะมี Net Exposure ในตราสารทุน ดังกล่า วโดยเฉลี่ ยรอบปี บัญ ชี ไ ม่น้อ ยกว่าร้อ ยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพิจารณาจากมูลค่าของตราสินค้า (Brand Value) ที่ได้มีการคานวณและจัดอันดับในแต่ละปี โดยสถาบัน
จัดอันดับตราสินค้า (Brand) ระดับสากล โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะเลือกพิจารณาตามดุลพินิจตัง้ แต่อนั ดับแรกลงมา และจะเลือกลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที่ดีท่ีสุดตามดุลยพินิจการวิเคราะห์ของผูจ้ ัดการกองทุน ทัง้ นี ้ บริษัทที่เลือกลงทุนจะอยู่ใน 100 อันดับแรกจากตรา
สินค้า (Brand) บริษัทที่มีอยู่นบั ล้านทั่วโลก
โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะทาการวิเคราะห์บริษัทดังกล่าวข้างต้นที่ได้ทาการเลือก ตามหลักเกณฑ์ท่ผี จู้ ดั การกองทุนกาหนด เช่น มีแนวโน้มการ
เติบโตทางธุรกิจที่ดี หรือมีโอกาสเป็ นผูน้ าทางด้านการตลาดของธุรกิจนัน้ หรือมีโอกาส/ความสามารถที่จะสร้างรายได้ท่ีดีได้ในอนาคตได้
เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ การเลือกสถาบันจัดอันดับตราสินค้า (Brand) ระดับสากล การเลือกบริษัทที่จะลงทุน การเลือกหมวดอุตสาหกรรม และสัดส่วนการลงทุน
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
อนึ่ง ในอนาคตผูจ้ ดั การกองทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงการพิจารณาจากมูลค่าของตราสินค้า (Brand Value) โดยอาจนาข้อมูลด้านอื่นมาใช้
แทนการพิจารณาจากมูลค่าของตราสินค้า (Brand Value) และ/หรือนาข้อมูลด้านอื่นมาประกอบการพิจารณาร่วมกับมูลค่าของตราสินค้า
(Brand Value) และ/หรือนาข้อมูลการจัดอันดับตราสินค้า (Brand) อื่ นๆ มาใช้พิจารณาจัดอันดับ เพื่ อ ประกอบการวิเคราะห์ก่อนการ
ตัดสินใจลงทุนดังกล่าว
ทัง้ นี ้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สาหรับในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะทาการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตาม
ความเหมาะสมส าหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุน โดยผูจ้ ัดการกองทุนจะพิจารณาจากปั จจัยที่
เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็ นต้น เพื่อคาดการณ์ทศิ ทางอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) หรือ
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมที่ลงทุนโดยตรงได้ โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน
(risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุน และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัท
จัดการจะดาเนินการแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนการดาเนินการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษั ท
จัดการ
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีว้ ดั (active management)

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
- ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนไปลงทุน ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่า
มูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้

- ผูท้ ่สี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนีท้ ่วั ไป
กองทุนนี้ ไม่เหมาะ กับใคร
ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงกองทุนรวมนี้
 อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- กองทุนนีอ้ าจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่

-

-

ลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่นอ้ ยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุน สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิง
โดยตรง
กองทุนนี ม้ ี การลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรม Consumer Discretionary จึงอาจทาให้มี ความเสี่ ยงและความผันผวนของราคาสูง กว่ า
กองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
กองทุนนีม้ ีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
ด้วย
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธคาสั่งโอนหน่วยลงทุนหากผูล้ งทุนไม่ใช่ "ผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อยหรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง" เว้นแต่เป็ นการโอน
ทางมรดก
ในกรณีท่มี ีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการอาจใช้
ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรือหยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้
กองทุนนีอ้ าจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด ดังนัน้ หากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุน
เกิน 1 ใน 3 ได้ท่เี ว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th
สาหรับการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนัน้ กองทุนจะทาการป้องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมสาหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การ
กองทุน

แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่า

เสี่ยงสูง
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เสี่ยงต่า

ต่า
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6
7

2
1
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โอกาสขาดทุนเงินต้น
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เสี่ยงสูงมาก

สูง

4

ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ความผันผวนของ
≤ 5%
5 - 10%
10 - 15%
15 - 25%
ผลการดาเนินงาน (SD)

> 25%

ต่า เดือน

สูง

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

50 - 80%

> 80%

ต่า

สูง

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (high sector concentration risk)
การกระจุกตัวลงทุน
≤ 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
ในหมวดอุตสาหกรรม
ต่า
สูง
หมายเหตุ : กองทุนนีม้ ีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Consumer Discretionary และ Information Technology

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (high country concentration risk)
≤ 20%

การกระจุกตัวรายประเทศ

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ต่า
หมายเหตุ : กองทุนนีม้ ีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ต่า

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน
สูง
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
(% ของ NAV)

อื่นๆ -15.41%

INFORMATION
TECHNOLOGY 19.14%
DISCRETIONARY
9.45%

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
19.95%

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
18.64%
COMMUNICATION
SERVICES 9.63%

Consumer Staples 9.65%
Consumer Discretionary 28.96%

ชื่อทรัพย์สนิ และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.assetfund.co.th
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อน
การลงทุน*
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ NAV

5.00

สูงสุดไม่เกิน 4.49

4.00
2.8421

3.00
2.00

สูงสุดไม่เกิน 2.00
1.6100

1.00

สูงสุดไม่เกิน 1.00
1.0000
สูงสุดไม่เกิน 0.08
0.0321

0.00

การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน 1.41

0.2000

นายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
- อัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่ นเป็ นข้อมูลตามรอบปี บัญชี ล่าสุดของกองทุน ทัง้ นี ้ ไม่ร วมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
- สามารถดูขอ้ มูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลังของกองทุนในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญได้ท่ี www.assetfund.co.th
ทัง้ นีค้ า่ ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงจากองทุนรวมทัง้ หมดจะไม่เกินอัตราร้อยละของรวมค่าใช้จ่ายสูงสุด

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถอื หน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รายการ
สูงสูดไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
2.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
2.00%
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทน
50 บาท ต่อ 1 ฉบับ
ฉบับเดิมที่สญ
ู หาย
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง

เก็บจริง
1.25%
ไม่มี
1.25%
ไม่มี
50 บาท ต่อรายการ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคน
ไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/
หรือเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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ผลการดาเนินงานในอดีต
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
1. ดัชนีชวี้ ัด คือ
ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสัดส่วน 100%
โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

2. ผลการดาเนินงานแบบย้อนหลังตามปี ปฏิทนิ
ผลการดาเนินงาน
% ต่อปี ของ NAV

30%
20%

25.78%

21.38%
ASP-TOPBRAND

10%

BENCHMARK

0%
2563

หมายเหตุ : ในปี ท่จี ดทะเบียนกองทุน ผลการดาเนินงานจะแสดงตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิน้ ปี ปฎิทนิ

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -8.28%
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

4. ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 18.31% ต่อปี
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาเนินงานและดัชนีชวี้ ดั (Tracking Error: TE) คือ N/A
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity

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

7. ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด

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

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันจดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
วันที่ 29 มิถุนายน 2563
ไม่กาหนด
วันทาการซือ้ :
ทุกวันทาการซือ้ ขาย
: ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ – 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก : 510,000.00 บาท รวมค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป : 5,000.00 บาท
วันทาการขาย :
ทุกวันทาการซือ้ ขาย
มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืน
ยอดคงเหลือขัน้ ต่า
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

: ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ – 15.30 น.
: ไม่กาหนด
: ไม่กาหนด
: 3 วันทาการ นับถัดจากวันทารายการ
ขายคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นบั รวม
วันหยุดทาการในต่างประเทศ*

สาหรับบัญชีของธนาคาร KBANK, BBL, SCB, BAY, KTB, KKP, CIMB
THAI และTMB จะได้รบั เป็ นเงินโอนเข้าบัญชี ส่วนธนาคารอื่นๆ นาฝากเป็ น
เช็คเคลียร์ร่งิ
* วันหยุดทาการในต่างประเทศ จะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และ/หรือเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี :
- website : www.assetfund.co.th
- NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
นาย ณัฐพล จันทร์สิวานนท์ วันที่ 29 มิถุนายน 2563
นางสาว ศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม วันที่ 29 มิถุนายน 2563
160.23% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่
จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน
บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน แอสเซท พลัส จากัด แต่งตัง้ ขึน้

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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ติดต่อสอบถาม 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 าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทางผลประโยชน์
ได้ท่ี http://www.assetfund.co.th
 การลงทุนในหน่วยลงทุน ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้
ลงทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสื อชี ้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลส าคัญ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วด้วยความระมัดระวัง ในฐานะ
ผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ่ืนสาคัญผิด
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คาอธิบายเพิม่ เติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี ้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งขึน้ กับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัย
ทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้
เช่น หากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของตราสารหนีท้ ่ีออกใหม่ก็จะสูงขึน้ ด้วย ดังนัน้ ราคาตราสารหนีท้ ่ี
ออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ ขายในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงจาก ปั จจัย
ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึง่ พิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของ
กองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา่ SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอั ตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อ
มูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้
เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผ ลตอบแทนมากขึน้
กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทาได้
ดังต่อไปนี ้
- ป้ องกันความเสี่ยงทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน/ผูล้ งทุนอาจมี ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยน
เนื่องจากกองทุนไม่ได้ปอ้ งกันความเสี่ยงทัง้ หมด
- ป้ องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้ องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความ
เสี่ยงขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้
ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ท่สี ่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคง
ของผูอ้ อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุ ตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
บางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผล
การดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตั วลงทุ นในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใด
ประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น
กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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ข้อมูลอื่นๆ
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชีว้ ัดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีว้ ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชีว้ ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE
ต่า แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุ นมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชีว้ ดั ในอัตราที่ต่า ดังนัน้ กองทุนรวมนีจ้ ึงมีประสิทธิภาพในการ
เลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชวั้ ดั ในอัตรา
ที่สงู ดังนัน้ โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) คานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สินกับผลรวม
ของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงมูลค่าการซือ้ ขายทรัพย์สิน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive
Management จะมี PTR ต่า ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนัน้ ทรัพย์สินที่นามาคานวณรวมใน PTR จึงควรเป็ น
ทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซือ้ ขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี ้ เป็ นต้น
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