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การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ 

  

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

ผลการด าเนินงาน 
 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 
 

สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นทีล่งทุน 

ค่าธรรมเนียม 
 

ข้อมูลอื่นๆ 
 

 
กองทนุเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคช่ัน 

Asset Plus Global Allocation Fund  
(ASP-GAF) 
กองทนุผสม 

กองทนุรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
กองทนุรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน 
แอสเซท พลัส จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทจุริต : 
ได้รับการรับรอง CAC 
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เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BlackRock Global Allocation Fund ซึ่งเป็นกองทุนเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียง
กองทนุเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทนุ และไม่เกิน 10 ลำ้นเหรียญสหรฐั ทัง้นี ้
เม่ือรวมกันทุกกองทุนไม่เกินวงเงินท่ีส  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จัดสรรใหโ้ดยกองทุนดงักล่ำวเป็นกองทุนท่ีจดทะเบียนในประเทศ
ลกัเซมเบิรก์ ซึ่งมีนโยบำยท่ีจะกระจำยกำรลงทนุในหลกัทรพัยป์ระเภทต่ำงๆ ทัง้ตรำสำรทนุ และตรำสำรหนีท้ั่วโลกและเป็นกองทนุท่ีมี
หน่วยงำนก ำกับดูแลดำ้นหลักทรัพย์และตลำดซือ้ขำยหลักทรัพย์ท่ีเป็นสมำชิกสำมัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือในประเทศท่ีมีตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยเ์ป็นสมำชิกของ World Federations of Exchange (WFE)  

ทัง้นี ้กองทุนจะลงทุนในต่ำงประเทศเป็นหลักโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 80 ของมูลค่ำทรพัย์สินสุทธิของกองทุน และจะ
ลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งสินทรพัยส์ภำพคล่อง เงินฝำก ตลอดจนหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนในประเทศตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด  

เน่ืองจำกกองทนุมีนโยบำยเนน้ลงทนุในต่ำงประเทศ จึงอำจจะไดร้บัผลกระทบจำกควำมผันผวนของอตัรำแลกเปล่ียนบริษัทจดักำร
อำจพิจำรณำจดัใหมี้กำรประกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์แต่ละขณะ ตำมท่ี
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด 
 
นโยบายกองทุนหลัก 
กระจำยกำรลงทนุในหลกัทรพัยป์ระเภทต่ำงๆ ทัง้ตรำสำรทนุและตรำสำรหนีท้ั่วโลก กองทนุสำมำรถพิจำรณำลงทนุในหุน้บริษัทขนำดเล็ก 
หุน้ตลำดเกิดใหม่ท่ีมีอัตรำกำรเติบโตสูงและตรำสำรหนีป้ระเภทเปล่ียนมือไดท่ี้ใหผ้ลตอบแทนสูง (High Yield) โดยปกติกองทุนจะเน้น
กระจำยกำรลงทนุ (Diversification) โดยปัจจบุนักองทนุลงทนุในหลกัทรพัยม์ำกกว่ำ 700 ตวั และมำกกวำ่ 40 ประเทศทั่วโลก 
กองทุน BlackRock ไม่ไดก้  ำหนดกรอบกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ท่ีไม่มีอันดบัควำมน่ำเช่ือถือ (unrated) หรือไดร้บักำรจดัอันดบัควำม

น่ำเช่ือถือต ่ำกว่ำอนัดบัท่ีสำมำรถลงทนุได  ้(Non-Investment Grade) และหลักทรพัยท่ี์ไม่ไดจ้ดทะเบียน (unlisted) โดยปัจจุบนักำร

ลงทนุในหลกัทรพัยด์งักล่ำวส่วนใหญ่ลงทนุในตรำสำรหนีข้องกลุ่มประเทศ Emerging Markets รวมแลว้เป็นสดัส่วนต ่ำกว่ำ 5% 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะท ำกำรติดตำมสดัส่วนกำรลงทนุใน Non-Investment Grade ของกองทนุ BlackRock และจะปรบัลดสดัส่วนกำรลงทนุใน

กองทุน BlackRock และถือสินทรพัยส์ภำพคล่อง และ/หรือตรำสำรหนีคุ้ณภำพเพิ่มมำกขึน้เพ่ือใหส้ัดส่วนกำรลงทุนใน ตรำสำรท่ีเป็น 

Non-Investment Grade ของกองทนุเปิดแอสเซทพลสัโกลบอลอลัโลเคชั่นไม่เกินกว่ำเกณฑท่ี์ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

คุณสามารถศกึษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก : https://www.blackrock.com/sg/en/products/228333/bgf-global-allocation-fund-a2-usd 

 
กลยุทธใ์นการบริหารจัดการลงทุน : 
-  กองทนุเปิดแอสเซทพลสัโกลบอลอลัโลเคชั่น มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบกำรเคล่ือนไหวตำมกองทนุหลกั (Passive Management)  
-  กองทนุ BlackRock Global Allocation Fund (กองทนุหลกั) มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบกำรสงูกวำ่ดชันีชีว้ดั (Active Management)  

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 
 

https://www.blackrock.com/sg/en/products/228333/bgf-global-allocation-fund-a2-usd
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- เหมำะสมกับผูล้งทนุท่ีตอ้งกำรน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศ และมีโอกำสท่ีจะไดร้บัผลตอบแทนท่ีดี ทัง้นี ้ผูล้งทุนควรมีควำม
เขำ้ใจและยอมรบัควำมเส่ียงของกำรลงทนุในตำ่งประเทศได ้

- ผูท่ี้สำมำรถลงทนุในระยะกลำงถงึระยะยำว โดยคำดหวงัผลตอบแทนในระยะยำวท่ีดีกวำ่กำรลงทนุในตรำสำรหนีท้ั่วไป 

 
กองทุนนี้ ไม่เหมาะ กับใคร 

ผูล้งทนุท่ีเนน้กำรไดร้บัผลตอบแทนในจ ำนวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษำเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงกองทุนรวมนี ้

 อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเตม็  หรือสอบถำมผูส้นบัสนนุกำรขำยและบรษิัทจดักำร  

 อย่ำลงทนุหำกไม่เขำ้ใจลกัษณะและควำมเส่ียงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

 
  

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 
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- ส ำหรบักำรลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนมีนโยบำยท่ีจะท ำกำรป้องกันควำมเส่ียงดำ้นอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศตำม
ควำมเหมำะสมส ำหรบัสภำวกำรณใ์นแตล่ะขณะ ซึง่ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดักำรกองทนุ 

- กองทนุนีมี้กำรลงทนุกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิำ ผูล้งทนุจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเส่ียงของพอรต์กำรลงทนุโดยรวมของ
ตนเองดว้ย 

- กองทุนนีอ้ำจ/จะมีกำรกระจุกตวัของกำรถือหน่วยลงทนุของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทัง้หมด 
ดงันัน้ หำกผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่ำวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอำจมีควำมเส่ียงใหก้องทนุตอ้งเลิกกองทนุรวมได้ ผูล้งทนุสำมำรถตรวจสอบ
ขอ้มลูไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.assetfund.co.th 

 
แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) 
ควำมผนัผวนของ 
ผลกำรด ำเนินงำน (SD) 
           ต ่ำ                       สงู 

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหน่ึง (high issuer concentration risk) 

กำรกระจกุตวัลงทนุ 
ในผูอ้อกตรำสำรรวม 
           ต ่ำ                       สงู 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 

กำรปอ้งกนัควำมเส่ียง fx 

           ต ่ำ        สงู 

  

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 
 

 

โอกาสขาดทุนเงนิตน้ 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง เสี่ยงปานกลาง 

ค่อนข้างต ่า 

เสี่ยงต ่า เสี่ยงสูงมาก 

เสี่ยงสูง 

สูง ต ่า 

≤ 5% 

เดือน  

5 - 10% 

 

10 - 15% 

 

15 - 25% 

 

> 25% 

≤ 10% 

  

10 - 20% 20 - 50% 50 - 80% 

 

> 80% 

ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บำงสว่น ดลุยพินิจ ไมป่้องกนั 

 

http://www.assetfund.co.th/
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(% ของ NAV) 

 
 
 สดัส่วนกำรลงทนุของ BlackRock Global Allocation Fund  

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  
  
ชื่อทรัพยส์นิและการลงทุนสูงสุด 5 อนัดับ 

 

ท้ังนี ้คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่www.assetfund.co.th 
  

หน่วยลงทนุ
91.15%

เงินฝำก/ตั๋ว
แลกเงิน
8.82%

อ่ืนๆ
0.03%

Equity
66.69%

Fixed Income
26.24%

Commodity 
Related
2.02%

Cash 5.06%

สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นทีล่งทุน 
 

file:///C:/Users/tassaya_vo/Desktop/update%20โครงการ/fact%20sheet%20June%202018/www.assetfund.co.th
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน* 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

 
          การจัดการ    ผู้ดูแลผลประโยชน ์    นายทะเบียน          ค่าใช้จ่ายอ่ืน         รวมค่าใช้จ่าย 

หมำยเหต ุ: 
- คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยเป็นอตัรำท่ีรวมภำษีมลูคำ่เพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอ่ืนใดในท ำนองเดียวกนั (ถำ้มี)  
- อัตรำท่ีเรียกเก็บจริงของค่ำใชจ้่ำยอ่ืนเป็นขอ้มูลตำมรอบปีบญัชีล่ำสุดของกองทุน ทัง้นี ้ไม่รวมค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลักทรพัยแ์ละ
คำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ ท่ีเกิดขึน้จำกกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(ถำ้มี) 
- สำมำรถดขูอ้มลูคำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยยอ้นหลงัของกองทนุในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั ไดท่ี้ www.assetfund.co.th  
ทัง้นีค้ำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยท่ีเรียกเก็บจรงิจำกองทนุรวมทัง้หมดจะไม่เกินอตัรำรอ้ยละของรวมคำ่ใชจ้่ำยสงูสดุ 

 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถอืหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 
รายการ สูงสูดไม่เกนิ เก็บจริง 
คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ  1.6050%  1.00%  
คำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี  ไม่มี 
คำ่ธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขำ้  1.6050% 1.00%  

คำ่ธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก  ไม่มี  ไม่มี 
คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ ตำมที่นำยทะเบียนเรียกเก็บ 50.00 บำท ตอ่รำยกำร 
คำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 50.00 บำท ตอ่ 1 ฉบบั ยกเวน้ ไม่เรียกเก็บ 

คำ่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมที่จ่ำยจรงิ ตำมที่จ่ำยจรงิ 
หมำยเหต ุ:  
-  คำ่ธรรมเนียมท่ีเรียกจำกผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นอตัรำท่ีรวมภำษีมลูค่ำเพิ่มภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอ่ืนใดในท ำนองเดียวกนั (ถำ้มี) ทัง้นี ้ 
จะยกเวน้ไม่คดิค่ำธรรมเนียม กรณีจ ำนวนเงินจองซือ้ตัง้แต ่100 ลำ้นบำทขึน้ไป 

  

0.6420 
0.0428 0.1070 

0.7800 

1.5718 
สูงสุดไม่เกิน 1.0700

สูงสุดไม่เกิน  0.1605 สูงสุดไม่เกิน 0.1070

สูงสุดไม่เกิน 4.0125

สูงสุดไม่เกิน 5.3500

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

ค่า
ธร

รม
เนี
ยม
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www.assetfund.co.th
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ค่าธรรมเนียมกองทุนหลัก 

 
หมำยเหต ุ: 

-  แหล่งท่ีมำของขอ้มลู : FACTSHEET ของ BGF Global Allocation Fund A2 USD ฉบบั เดือนธันวำคม 2562 
- สำมำรถดขูอ้มลูปัจจบุนัไดท่ี้ https://www.blackrock.com/sg/en/products/228333/bgf-global-allocation-fund-a2-usd 
  

https://www.blackrock.com/sg/en/products/228333/bgf-global-allocation-fund-a2-usd
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*ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต* 

1. ดัชนีชีว้ดั คอื 
- ดชันี S&P 500 ในสดัสว่น 36.00% 
- ดชันี FTSE All-World ex US ในสดัสว่น 24.00% 
- ดชันี BofA Merrill Lynch 5-year US Treasury Bond Index ในสดัสว่น 24.00% 
- ดชันี Citigroup Non-US Dollar World Government Bond Index ในสดัสว่น 16.00% 

 
2. ผลการด าเนินงานแบบยอ้นหลงัตามปีปฏิทนิ 

 

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสงูสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -14.71% 

4. ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (standard deviation) คือ 7.32% ตอ่ปี 

5. ความผันผวนของสว่นต่างผลการด าเนินงานและดัชนีชีว้ดั (Tracking Error : TE) คือ 5.59% ต่อปี 

6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ Foreign Investment Allocation  

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

7. ผลการด าเนินงานยอ้นหลังแบบปักหมุด  

 
* เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2562 คณุสำมำรถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจุบนัไดท่ี้ www.assetfund.co.th  
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http://www.aimc.or.th/
file:///C:/Users/tassaya_vo/Desktop/update%20โครงการ/fact%20sheet%20June%202018/www.assetfund.co.th
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ผลการด าเนินงานยอ้นหลังของกองทุน BlackRock Global Allocation Fund 

 

-  แหล่งท่ีมำของขอ้มลู : FACTSHEET ของ BGF Global Allocation Fund A2 USD ฉบบั เดือนธันวำคม 2562 
- สำมำรถดขูอ้มลูปัจจบุนัไดท่ี้ https://www.blackrock.com/sg/en/products/228333/bgf-global-allocation-fund-a2-usd 
- ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

  

https://www.blackrock.com/sg/en/products/228333/bgf-global-allocation-fund-a2-usd
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นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่ำย 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

วันจดทะเบียน วนัท่ี 19 ตลุำคม 2548 
อายุโครงการ ไม่ก  ำหนด 
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทุน วันท าการซือ้ :  

ทกุวนัท ำกำร : ตัง้แตเ่วลำเปิดท ำกำร – 13.30 น. 
มลูคำ่ขัน้ต  ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้แรก  :  5,000.00 บำท 
มลูคำ่ขัน้ต  ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้ถดัไป  :  5,000.00 บำท 

 วันท าการขาย :  
ทกุวนัท ำกำร : ตัง้แตเ่วลำเปิดท ำกำร – 13.30 น. 
มลูคำ่ขัน้ต  ่ำของกำรขำยคืน  : ไม่ก  ำหนด 
ยอดคงเหลือขัน้ต  ่ำ : ไม่ก  ำหนด 
ระยะเวลำกำรรบัเงินคำ่ขำยคืน  : ภำยใน 5 วนัท ำกำร นบัแต่วนัท่ีค  ำนวณมลูค่ำ

ทรพัยส์ินสทุธิของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ
ของกองทนุ โดยไม่นบัรวมวนัหยดุท ำกำรใน
ตำ่งประเทศ ซึง่บรษิัทจดักำรจะประกำศวนัหยดุ
ท ำกำรในต่ำงประเทศผ่ำนเว็บไซตบ์ริษัทจดักำร
และ/หรือเวบ็ไซตข์องผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) 

คณุสำมำรถตรวจสอบมลูคำ่ทรพัยส์ินรำยวนัไดท่ี้ : 
- website : www.assetfund.co.th  
- NAV Center ท่ี www.thaimutualfund.com  

รายชื่อผู้จัดการกองทุน นำยณัฐพล จนัทรส์ิวำนนท ์ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 
นำงสำวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม วนัท่ี 17 สิงหำคม 2561 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 
(PTR) 

N/A 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ำกดั  
หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี  
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั แตง่ตัง้ขึน้ 

ตดิต่อสอบถาม รับหนังสือชีช้วน หรือ 
ร้องเรียน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 175 อำคำรสำธรซติีท้ำวเวอร ์ชัน้ 17  
ถนนสำทรใต ้แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท ์: 0-2672-1111 
Website : www.assetfund.co.th 
E-mail : customercare@assetfund.co.th 

ธุรกรรมทีอ่าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน ์

คณุสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนไ์ดท่ี้ 
http://www.assetfund.co.th 

 

ข้อมูลอื่นๆ 
 

http://www.assetfund.co.th/
http://www.assetfund.co.th/
mailto:customercare@assetfund.co.th
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 กำรลงทนุในหน่วยลงทนุ ไม่ใช่กำรฝำกเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภำยใตค้วำมคุม้ครองของสถำบนัคุม้ครองเงินฝำก จงึมีควำมเส่ียงจำกกำร
ลงทนุซึง่ผูล้งทนุอำจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเตม็จ ำนวน 

 ไดร้บัอนมุตัจิดัตัง้ และอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของส ำนกังำน ก.ล.ต. 

 กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชีช้วนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงควำม
ถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมหรือไดป้ระกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขำยนัน้ ทัง้นี ้บรษิัท
จดักำรกองทนุรวมไดส้อบทำนขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2562 แลว้ดว้ยควำมระมดัระวงัในฐำนะ
ผูร้บัผิดชอบในกำรด ำเนินกำรของกองทนุรวม และขอรบัรองวำ่ขอ้มลูดงักล่ำวถกูตอ้ง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ท  ำใหผู้อ่ื้นส ำคญัผิด 
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี ้เกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ซึ่งขึน้กบัปัจจยัภำยนอก เช่น สภำวะเศรษฐกิจกำร
ลงทนุ ปัจจยัทำงกำรเมืองทัง้ในและต่ำงประเทศ เป็นตน้ โดยรำคำตรำสำรหนีจ้ะเปล่ียนแปลงในทศิทำงตรงขำ้มกบักำรเปล่ียนแปลง
ของอตัรำดอกเบีย้ เช่น หำกอตัรำดอกเบีย้ในตลำดเงินมีแนวโนม้ปรับตวัสูงขึน้ อตัรำดอกเบีย้ของตรำสำรหนีท่ี้ออกใหม่ก็จะสูงขึน้
ดว้ย ดงันัน้รำคำตรำสำรหนีท่ี้ออกมำก่อนหนำ้จะมีกำรซือ้ขำยในระดบัรำคำท่ีต  ่ำลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอำยุเฉล่ียของทรพัยส์ินท่ี
ลงทนุ (portfolio duration) สงูจะมีโอกำสเผชิญกบักำรเปล่ียนแปลงของรำคำมำกกว่ำกองทนุรวมที่มี portfolio duration ต ่ำกวำ่ 
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมำยถงึ ควำมเส่ียงท่ีมลูค่ำของหลกัทรพัยท่ี์กองทนุรวมลงทนุจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลง
จำกปัจจัยภำยนอก เช่น สภำวะเศรษฐกิจกำรลงทุน ปัจจัยทำงกำรเมืองทัง้ในและต่ำงประเทศ เป็นตน้ ซึ่งพิจำรณำไดจ้ำกค่ำ 
standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หำกกองทุนรวมมีค่ำ SD สูง แสดงว่ำกองทนุรวมมีควำมผนัผวนจำกกำรเปล่ียนแปลง
ของรำคำหลกัทรพัยส์งู 
 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมำยถึง กำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน 
มีผลกระทบต่อมลูค่ำของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกุลเงินดอลลำร ์ในช่วงท่ีเงินบำทอ่อน แต่ขำยท ำก ำไรในช่วงที่บำท
แข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งินบำทกลบัมำนอ้ยลง ในทำงกลบักนัหำกกองทนุรวมลงทนุในช่วงท่ีบำทแข็งและขำยท ำก ำไรในช่วงที่บำทอ่อน 
ก็อำจไดผ้ลตอบแทนมำกขึน้กว่ำเดิมดว้ยเช่นกัน ดงันั้น กำรป้องกันควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำร
บรหิำรควำมเส่ียงจำกดงักล่ำว ซึง่ท  ำไดด้งัตอ่ไปนี ้
- ป้องกันความเสี่ยงท้ังหมด/หรือเกือบท้ังหมด : ผูล้งทนุไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน/ผูล้งทุนอำจมีควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียน เน่ืองจำกกองทนุไม่ไดป้อ้งกนัควำมเส่ียงทัง้หมด 
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้งทนุอำจมีควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียน 
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผูล้งทนุอำจมีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียน เน่ืองจำกกำร
ปอ้งกนัควำมเส่ียงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดักำรกองทนุรวมในกำรพิจำรณำวำ่จะปอ้งกนัควำมเส่ียงหรือไม่ 
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล้งทนุมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนผู้ออกรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) พิจำรณำจำกกำรลงทุนแบบ
กระจกุตวัในตรำสำรของผูอ้อกตรำสำร คู่สญัญำ หรือ บุคคลอ่ืนท่ีมีภำระผูกพนัตำมตรำสำรหรือสญัญำนัน้ รำยใดรำยหนึ่งมำกกว่ำ 
10% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้กำรลงทนุแบบกระจกุตวัไม่รวมถงึกรณีกำรลงทนุในทรพัยส์ิน ดงันี ้
1. ตรำสำรหนีภ้ำครฐัไทย 
2. ตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศท่ีมีกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสำมำรถลงทนุได้ 
3. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกท่ีผูร้บัฝำกหรือผูอ้อกตรำสำรท่ีมีกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสำมำรถลงทนุได้ 

 
  

ค าอธิบายเพิม่เติม 
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Tracking Error คือ ควำมผนัผวนของส่วนตำ่งของผลตอบแทนเฉล่ียของกองทนุรวมและผลตอบแทนของดชันีชีว้ดัซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถึง

ประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดชันีชีว้ดัของกองทนุรวมวำ่มีกำรเบี่ยงเบนออกไปจำกดชันีชีว้ดัมำกนอ้ยเพียงใด เช่น หำกกองทนุรวมมี

คำ่ TE ต ่ำ แสดงว่ำ อตัรำผลตอบแทนของกองทนุมีกำรเบี่ยงเบนออกไปจำกดชันีชีว้ดัในอตัรำท่ีต  ่ำ ดงันัน้ กองทนุรวมนีจ้งึมีประสิทธิภำพ

ในกำรเลียนแบบดชันีอำ้งอิง ในขณะท่ีกองทนุรวมที่มีคำ่ TE สูง แสดงวำ่อตัรำผลตอบแทนของกองทนุรวมมีกำรเบี่ยงเบนออกจำกดชันี

ชัว้ดัในอตัรำท่ีสงู ดงันัน้ โอกำสที่ผลตอบแทนกำรลงทนุจะเป็นไปตำมผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดนอ้ยลง เป็นตน้ 

อัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) ค ำนวณจำกมลูคำ่ท่ีต  ่ำกวำ่ระหว่ำงผลรวมของมลูค่ำกำรซือ้ทรพัยส์ินกบัผลรวม

ของมลูค่ำกำรขำยทรพัยส์ินท่ีกองทุนรวมลงทนุในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีผ่ำนมำ หำรดว้ยมลูค่ำทรพัยส์ินสุทธิเฉล่ียของกองทนุรวมใน

รอบระยะเวลำบญัชีเดียวกัน เพ่ือใหผู้ล้งทุนทรำบถึงมูลค่ำกำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน และสะทอ้นกลยุทธ์กำรลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน 

Passive Management จะมี PTR ต ่ำ ในขณะท่ีกองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สินท่ีน ำมำค ำนวณรวมใน 

PTR จงึควรเป็นทรพัยส์ินประเภทท่ีโดยลกัษณะแลว้จะมีกำรซือ้ขำยเปล่ียนมือเพ่ือกำรลงทนุ เช่น ตรำสำรทนุ ตรำสำรหนี ้เป็นตน้ 

อื่นๆ 
 


