
 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 

 

หนังสอืชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ 

 
  

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

ผลการด าเนินงาน 
 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 
 

สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นทีล่งทุน 

ค่าธรรมเนียม 
 

ข้อมูลอื่นๆ 
 

 
กองทนุเปิดแอสเซทพลัส Strategic 

Asset Plus Strategic Investment Fund 
(ASP-STRATEGIC) 

กองทนุผสม 
กองทนุทีเ่น้นลงทนุแบบมีความเสี่ยงตา่งประเทศ 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน 
แอสเซท พลัส จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทจุริต : 
ได้รับการรับรอง CAC 
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คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 
 
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน หลักทรพัย์ และหรือ ทรพัยส์ินในต่างประเทศในภูมิภาค
ต่างๆ ทั่วโลก ตามที่ส  านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดหรือใหค้วามเห็นชอบใหล้งทุนได้ โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัยส์ินสุทธิ โดยกองทนุจะลงทนุในหลกัทรพัยท่ี์คาดการณว์่ามีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนท่ีดีในแตล่ะช่วงเวลา (Investment Themes) 
โดยผูจ้ดัการกองทนุจะปรบัสดัส่วนการลงทนุใหเ้หมาะสมกับภาวะการลงทนุหรือการคาดการณแ์นวโนม้การลงทนุในแตล่ะขณะ ท าให้
บางช่วงเวลา กองทุนอาจเนน้ลงทนุในกลุ่มหลกัทรพัย์ ภูมิภาค กลุ่มประเทศ หรือกลุ่มธุรกิจท่ีคาดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากภาวะการ
ลงทุนในแต่ละช่วง ทัง้นี ้ผูจ้ัดการกองทุนจะปรบัสัดส่วนการลงทุนระหว่างตราสารทุนและตราสารหนีไ้ด ้0 - 100% เพ่ือใหเ้หมาะสมกับ
สถานการณแ์ตล่ะขณะ 
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือผู้ออกต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment 
Grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดดันดับความน่าเช่ือถือ  (Unrated Securities) และตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management)  
ส าหรบัการลงทนุในต่างประเทศ บริษัทจดัการจึงอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ อย่างไรก็ตามหากผูจ้ดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกนัความเส่ียงอัตรา
แลกเปล่ียนอาจไม่เป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเสียประโยชนท่ี์อาจไดร้บั ผูจ้ดัการกองทนุอาจ
ไม่ปอ้งกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนก็ได ้
 
กลยุทธใ์นการบริหารจัดการลงทุน : บรหิารงานแบบมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคล่ือนไหวสงูกว่าดชันีชีว้ดั (Active Management)  
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ผูล้งทุนท่ีตอ้งการกระจายการลงทุน ในตราสารแห่งทนุต่างประเทศ และมีโอกาสท่ีจะไดร้บัผลตอบแทนท่ีดี และสามารถยอมรบั
ความผนัผวนของราคาท่ีอาจจะเกิดขึน้จากทรพัยส์ินท่ีกองทนุไปลงทนุได ้ทัง้นี ้ผูล้งทนุควรมีความเขา้ใจและยอมรบัความเส่ียงของการ
ลงทนุในตา่งประเทศได ้ 
 
กองทุนนี้ ไม่เหมาะ กับใคร 

- ผูล้งทนุท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทน ในจ านวนเงินท่ีแน่นอนหรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 
 

ท าอยา่งไรหากยงัไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงกองทุนรวมนี ้

 อ่านหนงัสือชีช้วนฉบบัเตม็  หรือสอบถามผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ  

 อย่าลงทนุหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 
 
  

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 
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- กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการลดความเส่ียง (Efficient Portfolio Management) 
กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมท่ีลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมี  
ก าไร/ขาดทนุ สงูกวา่การลงทนุในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง  

- ส าหรบัการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีนโยบายท่ีจะท าการป้องกันความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตาม
ความเหมาะสมส าหรบัสภาวการณใ์นแตล่ะขณะ ซึง่ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ 

- กองทนุรวมนีล้งทนุกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของ
ตนเองดว้ย 

- ในกรณีท่ีมีแนวโนม้วา่จะมีการขายคืนหน่วยลงทนุเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจดัการอาจใช้
ดลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิกค  าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัไวแ้ลว้หรือหยุดรบัค  าสั่งดงักล่าวได ้

- กองทนุนีอ้าจ/จะมีการกระจุกตวัของการถือหน่วยลงทนุของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ 
หากผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเส่ียงใหก้องทนุตอ้งเลิกกองทนุรวมได  ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท่ี้
เวบ็ไซต ์www.assetfund.co.th 

 
  

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 
 

http://www.assetfund.co.th/
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แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) 
ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนินงาน (SD) 
           ต ่า                       สงู 

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหน่ึง (high issuer concentration risk) 

การกระจกุตวัลงทนุ 
ในผูอ้อกตราสารรวม 
           ต ่า                       สงู 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 

การปอ้งกนัความเส่ียง fx 

           ต ่า            สงู  

 

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 บางสว่น ดลุยพินิจ ไมป่้องกนั 
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 (% ของ NAV) 

 

ชื่อทรัพยส์นิและการลงทุนสูงสุด 5 อนัดับ 

 
ท้ังนี ้คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่www.assetfund.co.th 
  

หน่วยลงทนุ 42.25%

ตราสารทนุ 52.69%

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
5.30% อ่ืนๆ -0.23%

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 

หมายเหต ุ: 

- คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี) 
- อตัราท่ีเรียกเก็บจริงของคา่ใชจ้่ายอ่ืนเป็นขอ้มลูตามรอบปีบญัชีล่าสุดของกองทนุ ทัง้นี ้ไม่รวมค่านายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละ             
คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(ถา้มี) 

- สามารถดขูอ้มลูค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายยอ้นหลงัของกองทนุในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัไดท่ี้ www.assetfund.co.th 

ทัง้นีค้า่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจรงิจากองทนุรวมทัง้หมดจะไม่เกินอตัรารอ้ยละ 5.3500 ตอ่ปีของมลูคา่ทรพัยส์ินสุทธิถวัเฉล่ีย 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถอืหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 
รายการ สูงสูดไม่เกิน เก็บจริง 

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  1.07% 0.25%  
คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  1.07% 0.25%  

คา่ธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้  1.07% 0.25%  
คา่ธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก  1.07% 0.25%  
คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 50.00 บาท ตอ่รายการ 

คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 50.00 บาท ตอ่ 1 ฉบบั ยกเวน้ ไม่เรียกเก็บ 
คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามที่จ่ายจรงิ ตามที่จ่ายจรงิ 
หมายเหต ุ:  
-  คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกจากผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี) 
-  บรษิัทจดัการอาจเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้จากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุแตล่ะรายในอตัราท่ีไม่เท่ากนั 
- บรษิัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกเฉพาะกรณีท่ีหน่วยลงทนุมีอายถืุอครองนอ้ยกว่า 3 
เดือน โดยกองทนุจะเป็นผูไ้ดร้บัคา่ธรรมเนียมดงักล่าว โดยจะใชเ้กณฑ ์“เขา้ก่อน-ออกก่อน (First in First out)” ในการนบัอายกุารถือครอง โดย
เริ่มนบัตัง้แตว่นัท่ีบรษิัทจดัการไดท้  ารายการขายหน่วยลงทนุ  

2.14000 

0.04066 
0.53500 0.16000 

2.87566 
สูงสุดไม่เกิน 2.14000

สูงสุดไม่เกิน  0.16050

สูงสุดไม่เกิน 1.07000

สูงสุดไม่เกิน 1.97950

สูงสุดไม่เกิน 5.35000

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

ค่า
ธร

รม
เนี
ยม

ทีเ่
รีย

กเ
ก็บ

จริ
ง

%
 ต
่อป๊

ขอ
ง 

NA
V

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียม 
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*ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต* 

1. ดัชนีชีว้ดั คอื 

- ดชันี MSCI AC World ในสดัส่วน 50% และ 

- ดชันี JP Morgan Global Aggregate Bond Index TR (Unhedged) ในสดัส่วน 50%  

ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีค  านวณผลตอบแทน 

 
2. ผลการด าเนินงานแบบยอ้นหลงัตามปีปฏิทนิ 

 

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสงูสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -33.95% 

4. ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (standard deviation) คือ 14.04% ต่อปี 

5. ความผันผวนของสว่นต่างผลการด าเนินงานและดัชนีชีว้ดั (Tracking Error : TE) คือ N/A 

6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ Foreign Investment Allocation 

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

7. ผลการด าเนินงานยอ้นหลังแบบปักหมุด 

 
* เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 คณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจุบนัไดท่ี้ www.assetfund.co.th 
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นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
วันจดทะเบียน วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 
อายุโครงการ ไม่ก  าหนด 
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทุน วันท าการซือ้ :  

ทกุวนัท าการ : ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ – 15.30 น. 
มลูคา่ขัน้ต  ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก  :  5,000.00 บาท 
มลูคา่ขัน้ต  ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป  :  5,000.00 บาท 

 วันท าการขาย :  
กรณีรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ : 
ทกุวนัท าการ : ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ – 15.30 น. 
มลูคา่ขัน้ต  ่าของการขายคืน  : ไม่ก  าหนด 
ยอดคงเหลือขัน้ต  ่า : ไม่ก  าหนด 
กรณีรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ :  
มลูคา่หน่วยลงทนุปรบัเพิ่มขึน้ทกุๆ 0.50 บาท จากมลูค่าหน่วยลงทนุตัง้ตน้ 
10.00 บาท เช่น เม่ือมลูคา่หน่วยลงทนุผ่านจดุท่ีมีมลูค่าเท่ากบั 10.50 บาท 
11.00 บาท 11.50 บาท 12.00 บาท 12.50 บาท 13.00 บาท 13.50 บาท  
14.00 บาท 14.50 บาท 15.00 บาท 15.50 บาท 16.00 บาท 16.50 บาท  
17.00 บาท 17.50 บาท 18.00 บาท 18.50 บาท 19.00 บาท 19.50 บาท  
20.00 บาท......ภายใน 5 วนัท  าการ ถดัจากวนัท าการท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุปรบัขึน้
ผ่านจุดดงักล่าว และบรษิัทจดัการสามารถขายทรพัยส์ินของกองทนุเป็นเงินสด
ไดเ้พียงพอท่ีจะช าระคา่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 
80 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากมลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัท าการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุอตัโนมตัิครัง้ล่าสดุ ทัง้นี ้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจะรบัซือ้คืนอตัโนมตัิ 
แตล่ะครัง้ จะตอ้งมากกว่ามลูคา่หน่วยลงทนุท่ีรบัซือ้คืนอตัโนมตัคิรัง้ก่อนหนา้ 
ระยะเวลาการรบัเงินคา่ขายคืน  : ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีค  านวณมลูคา่

ทรพัยส์ินสทุธิของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ของกองทนุ 

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน นายณัฐพล จนัทรส์ิวานนท ์ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม วนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ 
กองทุนรวม (PTR) 

44.33% 

  

ข้อมูลอื่นๆ 
 

http://www.assetfund.co.th/
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  

บรษิัท หลกัทรพัย ์ซกิโก ้จ ากดั  
หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ขึน้ 

ตดิต่อสอบถาม รับหนังสือชีช้วน หรือ 
ร้องเรียน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 17  
ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์: 0-2672-1111 
Website : www.assetfund.co.th 
E-mail : customercare@assetfund.co.th 

ธุรกรรมทีอ่าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน ์

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

 
 การลงทนุในหน่วยลงทนุ ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จงึมีความเส่ียงจากการ
ลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเตม็จ านวน 

 ไดร้บัอนมุตัจิดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต. 
 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมหรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บรษิัท
จดัการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ
ผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวม และขอรบัรองวา่ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้ง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ท  าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด 
 

  

http://www.assetfund.co.th/
mailto:customercare@assetfund.co.th
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึ่งขึน้กับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลง
ของอตัราดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโนม้ปรบัตวัสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท่ี้ออกใหม่ก็จะสูงขึน้ดว้ย 
ดงันั้นราคาตราสารหนีท่ี้ออกมาก่อนหนา้จะมีการซือ้ขายในระดบัราคาท่ีต  ่าลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุเฉล่ียของทรพัย์สินท่ีลงทุน 
(portfolio duration) สงูจะมีโอกาสเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมท่ีมี portfolio duration ต ่ากวา่ 
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเส่ียงท่ีมูลค่าของหลกัทรพัยท่ี์กองทนุรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลง
จากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เ ป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า 
standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทนุรวมมีความผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงของ
ราคาหลกัทรพัยส์งู 
 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 
มีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกุลเงินดอลลาร ์ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงท่ีบาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อน 
ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมดว้ยเช่นกัน ดงันั้น การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมือส าคญัในการ
บรหิารความเส่ียงจากดงักล่าว ซึง่ท  าไดด้งัตอ่ไปนี ้
- ป้องกันความเสี่ยงท้ังหมด/หรือเกือบท้ังหมด : ผูล้งทนุไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน/ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน เน่ืองจากกองทนุไม่ไดป้อ้งกนัความเส่ียงทัง้หมด 
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้งทนุอาจมีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน 
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผูล้งทนุอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เน่ืองจากการ
ปอ้งกนัความเส่ียงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวมในการพิจารณาวา่จะปอ้งกนัความเส่ียงหรือไม่ 
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล้งทนุมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนผู้ออกรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบ
กระจุกตวัในตราสารของผูอ้อกตราสาร คู่สัญญา หรือ บุคคลอ่ืนท่ีมีภาระผูกพันตามตราสารหรือสญัญานัน้ รายใดรายหนึ่งมากกว่า 
10% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไม่รวมถงึกรณีการลงทนุในทรพัยส์ิน ดงันี ้
1. ตราสารหนีภ้าครฐัไทย 
2. ตราสารภาครฐัต่างประเทศท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้
  

ค าอธิบายเพิม่เติม 
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Tracking Error คือ ความผนัผวนของส่วนตา่งของผลตอบแทนเฉล่ียของกองทนุรวมและผลตอบแทนของดชันีชีว้ดัซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถึง

ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดชันีชีว้ดัของกองทนุรวมวา่มีการเบี่ยงเบนออกไปจากดชันีชีว้ดัมากนอ้ยเพียงใด เช่น หากกองทนุรวมมี

ค่า TE ต ่า แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราท่ีต  ่า ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมี

ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดชันีอา้งอิง ในขณะที่กองทนุรวมที่มีคา่ TE สงู แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทนุรวมมีการเบี่ยงเบน

ออกจากดชันีชัว้ดัในอตัราท่ีสงู ดงันัน้ โอกาสท่ีผลตอบแทนการลงทนุจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดนอ้ยลง เป็นตน้ 

อัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) ค านวณจากมลูคา่ท่ีต  ่ากวา่ระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัยส์ินกบัผลรวม

ของมลูค่าการขายทรพัยส์ินท่ีกองทุนรวมลงทนุในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิเฉล่ียของกองทนุรวมใน

รอบระยะเวลาบญัชีเดียวกัน เพ่ือใหผู้ล้งทุนทราบถึงมูลค่าการซือ้ขายทรพัยส์ิน และสะทอ้นกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน 

Passive Management จะมี PTR ต ่า ในขณะท่ีกองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรพัย์สินท่ีน ามาค านวณรวมใน 

PTR จงึควรเป็นทรพัยส์ินประเภทท่ีโดยลกัษณะแลว้จะมีการซือ้ขายเปล่ียนมือเพ่ือการลงทนุ เช่น ตราสารทนุ ตราสารหนี ้เป็นตน้ 
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