ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แอสเซท พลัส จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC
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(ASP-VIETRMF)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอืน่ ๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ที่เชื่อว่ามีศกั ยภาพใน
การเติ บ โตและ/หรือ มี แ นวโน้ม การเจริญ เติ บ โตในอนาคต รวมทั้ง ตราสารทุน อื่ น ใดที่ ด าเนิ น ธุ รกิ จ เกี่ ย วข้อ งและ/หรือ ที่ ได้รับ
ผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิ จหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือ
ตราสารทุนของผูป้ ระกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือหน่วย CIS ที่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุน ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทัง้ นี ้ กองทุนจะมีการลงทุนที่สง่ ผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะทาการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ตามความเหมาะสมสาหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
• กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีว้ ดั (active management)
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กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
- ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการกระจายการลงทุนไปยังตราสารทุนประเทศเวียดนาม และสามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ หรือตราสารทุน
อื่นใดที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
- ผูล้ งทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน ตราสารหนีท้ ่วั ไป
- กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ มีเงื่อนไขต้องลงทุนต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จนครบ 55 ปี บริบรู ณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์
ทางภาษี

กองทุนนี้ ไม่เหมาะ กับใคร
• ผูท้ ่ตี อ้ งการใช้เงินส่วนนีก้ ่อนอายุครบ 55 ปี บริบรู ณ์
• ผูล้ งทุนที่เน้นได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงกองทุนรวมนี้
• อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุน
รวมที่ ล งทุน ในหลัก ทรัพ ย์อ ้า งอิ งโดยตรง เนื่ อ งจากใช้เงิน ลงทุน ในจานวนที่ น้อ ยกว่าจึงมี ก าไร/ขาดทุน สูงกว่าการลงทุน ใน
หลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
- สาหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีนโยบายที่จะทาการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตาม
ความเหมาะสมสาหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
- ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี ท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุ นในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ โดยสามารถ
ขอรับ คู่มื อการลงทุน ได้ท่ีบ ริษั ท จัดการ หรือผู้สนับสนุน การขายหรือรับ ซือ้ คืน หรือดาวน์โหลดได้ท่ี เว็บ ไซต์ของบริษั ท จัดการ
http://www.assetfund.co.th
- ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกัน
- ผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ท่ีเคยได้รบั
ภายในกาหนดเวลา มิฉะนัน้ จะต้องชาระเงินเพิ่มและเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากร
- บริษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้บริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลีย้ งชีพ กับ
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น
- 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

แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่า

เสี่ยงสูง
3

4

5

6
7

2
เสี่ยงต่า

ต่า

1

8

โอกาสขาดทุนเงินต้น
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เสี่ยงสูงมาก

สู ง
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ปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
ความผันผวนของ
≤ 5%
5 - 10%
10 - 15%
15 - 25%
ผลการดาเนินงาน (SD)

> 25%

ต่า เดือน

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High concentration risk) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
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
หมายเหตุ : กองทุนนีม้ ีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Financials และ Real Estate

สูง

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (high country concentration risk)
≤ 20%

การกระจุกตัวรายประเทศ

20% - 50%

50% - 80%

ต่า
หมายเหตุ : กองทุนนีม้ ีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม

สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

ต่า
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> 80%

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ปอ้ งกัน
สูง
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
(% ของ NAV)
10.21%
3.44%
2.60%

-2.45%

หน่วยลงทุน
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
Consumer Staples
DISCRETIONARY
Financials

17.7…

54.80%

INFORMATION TECHNOLOGY
Materials

0.26%

REAL ESTATE
5.21% 8.15%

อื่นๆ

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

ทัง้ นี้ คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.assetfund.co.th
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนี ยมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับดังนั้ น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ต่อป๊ ของ NAV

7.00
สูงสุดไม่เกิน 6.00

6.00
5.00

4.1484

4.00
3.00
2.00

สูงสุดไม่เกิน 2.50

สูงสุดไม่เกิน 1.50
1.2500

1.6100

1.00

สูงสุดไม่เกิน 0.20
0.1284

0.00

การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน

สูงสุดไม่เกิน 1.80

1.1600

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
- อัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็ นข้อมูลตามรอบปี บญ
ั ชีลา่ สุดของกองทุน ทัง้ นี ้ ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
- สามารถดูขอ้ มูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลังของกองทุนในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญได้ท่ี www.assetfund.co.th
ทัง้ นีค้ ่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงจากองทุนรวมทัง้ หมดจะไม่เกินอัตราร้อยละของรวมค่าใช้จ่ายสูงสุด
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ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถอื หน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สญ
ู หาย
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซือ้ /ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

สูงสูดไม่เกิน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1.00
ไม่มี
50 บาท ต่อ 1 ฉบับ
0.54
ตามที่จ่ายจริง

เก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
ไม่มี
ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :
- บริษั ท จัด การจะเรีย กเก็ บ จากผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน โดยตรงเมื่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ยื่ น ค าสั่งสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน โดยจะยกเว้น
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับการสับเปลี่ยนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว
จากผูส้ ่ งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุ นแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิด
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์จะถูกคานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพื่อนาเงินดังกล่าวไปชาระเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน)
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดใน
ทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
• กองทุน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund
ค่าตอบแทนที่กองทุน ASP-VIETRMF ได้รบั จากบริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศ (Rebate fee) 37,129.10 บาท
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลีย้ งชีพ
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ผลการดาเนินงานในอดีต
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
1. ดัชนีชวี้ ัด คือ
- ดัชนี VN30 Total Return ในสัดส่วน 100%
โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

2. ผลการดาเนินงานแบบย้อนหลังตามปี ปฏิทนิ
ผลการดาเนินงาน
30%

22.14%

% ต่อปี ของ NAV

20%
12.49%

10%

ASP-VIETRMF
BENCHMARK

0%
-10% -8.11%

-3.70%-3.87%

-10.22%

-20%

2561

2562

2563

หมายเหตุ : ในปี ท่จี ดทะเบียนกองทุน ผลการดาเนินงานจะแสดงตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิน้ ปี ปฎิทิน

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -39.10%
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564

4. ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 17.81% ต่อปี
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564

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

* สามารถดูขอ้ มูลปั จจุบนั ได้ท่ี : http://www.aimc.or.th

7. ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด

* เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.assetfund.co.th
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลีย้ งชีพ
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ข้อมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

วันจดทะเบียน

วันที่ 19 กันยายน 2561

อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กาหนด
วันทาการซือ้ :
ทุกวันทาการซือ้ ขาย : ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ – 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก : 1,000.00 บาท
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป : 1,000.00 บาท
วันทาการขาย :
ทุกวันทาการซือ้ ขาย : ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ – 14.00 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ต่า
: ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : 5 วันทาการ นับถัดจากวันทารายการขายคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและ
ผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
โดยจะประกาศวันหยุ ดดังกล่ าวให้ทราบผ่ านเว็ บไซต์บริษั ทจัดการและ/หรือ
เว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
สาหรับบัญชีของธนาคาร KBANK,BBL,SCB,BAY,KTB,KKP,CIMB THAI,UOB
และ ttb จะได้รบั เป็ นเงินโอนเข้าบัญชี ส่วนธนาคารอื่นๆ นาฝากเป็ นเช็คเคลียร์ร่งิ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี :
- website : www.assetfund.co.th
- NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
นายกมลยศ สุขมุ สุวรรณ
วันที่ 19 กันยายน 2561
นายกฤช
โคมิน
วันที่ 19 กันยายน 2561
น.ส. ทิพย์วดี อภิชยั สิริ
วันที่ 19 กันยายน 2561
นายยุรนันท์ วิภศู ิริ
วันที่ 15 ตุลาคม 2563
86.03% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564)
กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่
จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน แอสเซท พลัส จากัด แต่งตัง้ ขึน้
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ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชีช้ วน หรือ
ร้องเรียน

ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซือ้
ครั้งถัดไป

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตที ้ าวเวอร์ ชัน้ 17
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2672-1111
Website : www.assetfund.co.th
E-mail : customercare@assetfund.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้
ที่ http://www.assetfund.co.th
ในการเปลี่ ย นแปลงมูล ค่า ขั้น ต่า ของการสั่ง ซื อ้ ครั้ง ถัด ไป บริษั ท จัด การ จะ
คานึง ถึง ประโยชน์ข องผู ถ้ ื อ หน่ว ยลงทุน เป็ น สาคัญ โดยบริษัท จัด การจะ
ประกาศการเปลี่ย นแปลงและแจ้งให้ผูถ้ ือ หน่ว ยลงทุน ทราบล่ว งหน้าอย่าง
ชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป คาอธิบาย
เกี่ ยวกั บการเปลี่ ยนแปลง และเหตุ ผลในการเปลี่ ยนแปลงข้อมูลดังกล่ าว ผ่ า น
เว็ บ ไซต์ข องบริษั ท จัด การภายในระยะเวลาที่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

• การลงทุนในหน่วยลงทุน ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจาก

การลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
• ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความ

ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะ
ผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด
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คาอธิบายเพิม่ เติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งขึน้ กับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบีย้ เช่น หากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรั บตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของตราสารหนีท้ ่ีออกใหม่ก็จะสูงขึน้
ด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนีท้ ่ีออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ ขายในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่
ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลง
จากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จา กค่า
standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่
บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่
บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือ
สาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึง่ ทาได้ดงั ต่อไปนี ้
- ป้ องกันความเสี่ยงทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้ องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ
ป้องกันความเสี่ยงขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในผูอ้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ท่สี ง่ ผลกระทบต่อการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน
หรือความมั่นคงของผูอ้ อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายผูอ้ อกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้
กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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อืน่ ๆ
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีว้ ดั ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีว้ ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชีว้ ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุน
รวมมีค่า TE ต่า แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชีว้ ดั ในอัตราที่ต่า ดังนัน้ กองทุนรวมนีจ้ ึงมี
ประสิทธิ ภาพในการเลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการ
เบี่ยงเบนออกจากดัชนีชวั้ ดั ในอัตราที่สงู ดังนัน้ โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลด
น้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) คานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สินกับ
ผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ผี ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุน
รวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงมูลค่าการซือ้ ขายทรัพย์สิน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น
กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่า ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนัน้ ทรัพย์สินที่นามาคานวณ
รวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซือ้ ขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี ้
เป็ นต้น
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