ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แอสเซท พลัส จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสโกลด์
Asset Plus Gold Fund
(ASP-GOLD)
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมทีล่ งทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม
จึงมีความเสี่ยงทีผ่ ู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

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

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมทองคำแบบทั่วไป (simple gold fund) ที่มีนโยบำยสร้ำงผลตอบแทนที่อำ้ งอิงโดยตรงกับรำคำทองคำแท่ง โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-GOLD) เป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ที่ลงทุนในต่ำงประเทศที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหำรและจัดกำรโดย World Gold Trust Services LLC โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนดังกล่ำวเป็ นกองทุนเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป (Retail Fund) ที่จดทะเบียนซือ้ ขำยที่
ตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์
ข้อจำกัดกำรลงทุน : กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ท่มี ีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (non-investment grade) และ
ตรำสำรหนีท้ ่ไี ม่ได้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated Securities)
ข้อมูลรำคำทองคำที่ใช้อำ้ งอิง : LBMA Gold Price ซึ่งเป็ นรำคำทองคำแท่งมำตรฐำนที่มีกำรประกำศในรู ป USD/Troy ounce ซึ่งเป็ น
รำคำซือ้ ขำยกลำงสำหรับกำรซือ้ ขำยทองคำ ที่ประกำศทุกวัน ณ เวลำประมำณ 10.30 AM (London Time)
- สำมำรถดูรำคำทองคำที่ใช้อำ้ งอิงได้ทกุ วันผ่ำน website: http://www.lbma.org.uk
เนื่องจำกกองทุนมีนโยบำยเน้นลงทุนในต่ำงประเทศ จึงอำจจะได้รบั ผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน บริษัทจัดกำรอำจ
พิจำรณำจัดให้มีกำรประกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ หรือควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ให้
เหมำะสมกับสภำวกำรณ์แต่ละขณะ ตำมดุลยพินิจของผูจ้ ัดกำรกองทุน โดยจะพิจำรณำลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
(Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ นอัตรำแลกเปลี่ยนเงินระหว่ำงค่ำเงินสกุลพืน้ ฐำนที่ลงทุนกับค่ำเงินบำท เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน
(Hedging) โดยใช้กำรคำดกำรณ์แนวโน้มอัตรำแลกเปลี่ยนเงินเป็ นปั จจัยหลัก
นโยบายกองทุนหลัก
ลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้ำงผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ
รำคำทองคำ ทัง้ นี ้ ทองคำแท่งที่กองทุนเป็ นทองคำที่มีมำตรำฐำนสูง (99.5% ขึน้ ไป) ซึง่ ผ่ำนกำรรับรองจำก London Billion Market Association
(LBMA) ซึง่ เป็ นหน่วยงำนที่เป็ นที่ยอมรับระดับสำกล
คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก : http://www.spdrgoldshares.com/singapore
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :
- กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสโกลด์ มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทุนหลัก (Passive Management)
- กองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมดัชนีชีว้ ดั (Index Tracking)

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสโกลด์

2

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
- เหมำะสมกับเงินลงทุนที่ผลู้ งทุนต้องกำรกระจำยกำรลงทุนไปยังหลักทรัพย์ต่ำงประเทศและมุ่งหวังผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในกองทุนรวม
ต่ำงประเทศ โดยเงินลงทุนดังกล่ำวต้องสำมำรถรับควำมเสี่ยงได้สงู

- ผูล้ งทุนที่สำมำรถยอมรับควำมผันผวนของรำคำทองคำ ซึง่ อำจปรับตัวสูงขึห้ รือลดลงจนต่ำกว่ำมูลค่ำที่ลงทุนและขำดทุนได้
- ผูล้ งทุนที่ตอ้ งกำรลงทุนในทรัพย์สินทำงเลือกเพื่อกระจำยกำรลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่ำงๆ
- ผูล้ งทุนที่คำดหวังผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในทองคำ
กองทุนนี้ ไม่เหมาะ กับใคร
- ผูล้ งทุนที่เน้นกำรได้รบั ผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษำเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงกองทุนรวมนี้
• อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนกำรขำยและบริษัทจัดกำร
• อย่ำลงทุนหำกไม่เข้ำใจลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนตำมควำมเคลื่อนไหวของรำคำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (futures price) อำจไม่เท่ำกับควำมเคลื่อนไหว
ของรำคำปั จจุบนั (spot price) ของสินค้ำหรือตัวแปรดังกล่ำว เช่น ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเป็ นไปตำมกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
gold futures ซึง่ อำจไม่เท่ำกับกำรเคลื่อนไหวของรำคำทองคำที่ท่ำนเห็น เป็ นต้น

- สำหรับกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนมีนโยบำยที่จะทำกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศตำมควำม
เหมำะสมสำหรับสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุน

- กองทุนนีอ้ ำจ/จะมีกำรกระจุกตัวของกำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด ดังนัน้ หำกผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนดังกล่ำวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผูล้ งทุนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุน
เกิน 1 ใน 3 ได้ท่เี ว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร www.assetfund.co.th

แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง

เสี่ยงปานกลาง
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โอกาสขาดทุนเงินต้น

เสี่ยงสูงมาก

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

> 25%

ต่ำ เดือน

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High concentration risk) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรำยใดรำยหนึ่ง (high issuer concentration risk)
กำรกระจุกตัวลงทุน
≤ 10%
10 - 20%
20 - 50%
ในผูอ้ อกตรำสำรรวม

50 - 80%

> 80%

ต่ำ

สูง

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (high sector concentration risk)
กำรกระจุกตัวลงทุน
≤ 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
ในหมวดอุตสำหกรรม
ต่ำ
หมำยเหตุ : กองทุนนีม้ ีกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรม Commodities Precious Metals

สูง

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (high country concentration risk)
≤ 20%

กำรกระจุกตัวรำยประเทศ

20% - 50%

50% - 80%

ต่ำ
หมำยเหตุ : กองทุนนีไ้ ม่มีกำรลงทุนกระจุกตัวในต่ำงประเทศ

> 80%
สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
กำรป้องกันควำมเสี่ยง fx

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด
ต่ำ
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บำงส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ปอ้ งกัน
สูง
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
(% ของ NAV)
เงินฝำก/ตั๋วแลกเงิน
1.24%

อื่นๆ
-2.72%

Precious Metals

หน่วยลงทุน
101.48%

100.00%

สัดส่วนกำรลงทุนของ SPDR Gold Trust ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

ทัง้ นี้ คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.assetfund.co.th
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รับดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ก่อนการลงทุน*
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนรวม
6.00

สูงสุดไม่เกิน 5.35000

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ต่อป๊ ของ NAV

5.00
สูงสุดไม่เกิน 3.6701

4.00
3.00
2.00
1.00

1.55565

สูงสุดไม่เกิน 1.0700
1.07000

0.00

การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน 0.53500
สูงสุดไม่เกิน 0.07490
0.04815

0.26750

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

นายทะเบียน

0.17000

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

หมำยเหตุ :
- ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยเป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ำมี)
- อัต รำที่ เรีย กเก็ บ จริง ของค่ ำ ใช้จ่ ำ ยอื่ น เป็ น ข้อ มูล ตำมรอบปี บัญ ชี ล่ ำ สุด ของกองทุน ทั้งนี ้ ไม่ รวมค่ ำ นำยหน้ำ ซื อ้ ขำยหลัก ทรัพ ย์แ ละ
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ จำกกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ (ถ้ำมี)
- สำมำรถดูขอ้ มูลค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยย้อนหลังของกองทุนในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญได้ท่ี www.assetfund.co.th
ทัง้ นีค้ ่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจริงจำกองทุนรวมทัง้ หมดจะไม่เกินอัตรำร้อยละของรวมค่ำใช้จ่ำยสูงสุด
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถอื หน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รายการ
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ค่ำธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ
ค่ำธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ

สูงสูดไม่เกิน
1.6050%
ไม่มี
1.6050%
ไม่มี
ตำมที่นำยทะเบียนเรียกเก็บ
50.00 บำท ต่อ 1 ฉบับ
ตำมที่จ่ำยจริง

เก็บจริง
0.25%
ไม่มี
0.25%
ไม่มี
50.00 บำท ต่อรำยกำร
ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
ตำมที่จ่ำยจริง

หมำยเหตุ :
- ค่ำธรรมเนียมที่เรียกจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ำมี)
- ยกเว้นไม่เรียกเก็บกรณีท่มี ีกำรซือ้ หน่วยลงทุนมำกกว่ำ 50 ล้ำนบำท ทัง้ นี ้ ขอสงวนสิทธิอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
แต่ละรำยในอัตรำที่ไม่เท่ำกัน

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสโกลด์
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ค่าธรรมเนียมกองทุนหลัก

หมำยเหตุ :
- แหล่งที่มำของข้อมูล : Product Highlights Sheet กองทุน SPDR Gold Trust ณ วันที่ 19 มิถนุ ำยน 2562
- สำมำรถดูขอ้ มูลปั จจุบนั ได้ท่ี :http://www.spdrgoldshares.com/singapore/

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสโกลด์

8

ผลการดาเนินงานในอดีต
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
1. ดัชนีชวี้ ัด คือ
ดัชนีรำคำทองคำในสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM) ในสัดส่วน 100%
2. ผลการดาเนินงานแบบย้อนหลังตามปี ปฏิทนิ
ผลกำรดำเนินงำน

ASP-GOLD

BENCHMARK

30%

% ต่อปี ของ NAV

20%

21.63%

18.46%
16.75%

10%
2.19%

0%

8.85%

-1.52%
-4.53%

-1.51%

-10.64%

-20%
-30%

-2.64% -1.78%

-2.60%

-10%

12.94%

6.87% 7.94% 8.87%
1.77%

24.10%

2554

2555

-21.73%
-26.42%
2556
2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

หมำยเหตุ : ในปี ท่จี ดทะเบียนกองทุน ผลกำรดำเนินงำนจะแสดงตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิน้ ปี ปฎิทิน
3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -19.11%
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่ำที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564
4. ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 13.76% ต่อปี
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่ำที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564
5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาเนินงานและดัชนีชวี้ ัด (Tracking Error: TE) คือ 6.93% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Commodities Precious Metals

* สำมำรถดูขอ้ มูลปั จจุบนั ได้ท่:ี http://www.aimc.or.th
7. ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด

* เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564 คุณสำมำรถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.assetfund.co.th
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสโกลด์
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ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก)

- แหล่งที่มำของข้อมูล : Fact Sheet กองทุน SPDR Gold Trust ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564
- ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
- สำมำรถดูขอ้ มูลปัจจุบนั ได้ท่ี :http://www.spdrgoldshares.com/singapore/

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสโกลด์
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ข้อมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันจดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่ำย
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
วันที่ 2 กรกฎำคม 2552
ไม่กำหนด
วันทาการซือ้ :
ทุกวันทำกำร : ตัง้ แต่เวลำเปิ ดทำกำร – 15.30 น.
มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ ครัง้ แรก : 5,000.00 บำท
มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป : 5,000.00 บำท
วันทาการขาย :
ทุกวันทำกำร : ตัง้ แต่เวลำเปิ ดทำกำร – 15.30 น.
มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรขำยคืน
: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ต่ำ
: ไม่กำหนด
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน

: 3 วันทำกำร นับถัดจำกวันทำรำยกำรขำยคืน
หน่วยลงทุน โดยไม่นบั รวมวันหยุดทำกำร
ในต่ำงประเทศ*

สำหรับบัญชีของธนำคำร KBANK,BBL,SCB,BAY,KTB,KKP,CIMB THAI,UOB
และ ttb จะได้รบั เป็ นเงินโอนเข้ำบัญชี ส่วนธนำคำรอื่นๆ นำฝำกเป็ นเช็คเคลียร์ร่งิ
* วันหยุดทำกำรต่ำงประเทศ จะประกำศให้ทรำบผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
และ/หรือเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชีช้ วน หรือ
ร้องเรียน

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสโกลด์

คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวันได้ท่ี :
- website : www.assetfund.co.th
- NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
นำยณัฐพล จันทร์สิวำนนท์
วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2560
นำงสำวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม
วันที่ 17 สิงหำคม 2561
N/A
บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่
บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตัง้ ขึน้
บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 175 อำคำรสำธรซิตที ้ ำวเวอร์ ชัน้ 17
ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2672-1111
Website : www.assetfund.co.th
E-mail : customercare@assetfund.co.th
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ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

คุณสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ได้
ที่ http://www.assetfund.co.th

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุน ไม่ใช่กำรฝำกเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภำยใต้ควำมคุม้ ครองของสถำบันคุม้ ครองเงินฝำก จึงมีควำมเสี่ยงจำก
กำรลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอำจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

• ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำน ก.ล.ต.
• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชีช้ วนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงควำม
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมหรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำร
กองทุนรวมได้สอบทำนข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 แล้วด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะ
ผูร้ บั ผิดชอบในกำรดำเนินกำรของกองทุนรวม และขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทำให้ผอู้ ื่นสำคัญผิด

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสโกลด์
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คาอธิบายเพิม่ เติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้ ซึ่งขึน้ กับปั จจัยภำยนอก เช่น สภำวะเศรษฐกิจกำรลงทุน
ปั จจัยทำงกำรเมืองทัง้ ในและต่ำงประเทศ เป็ นต้น โดยรำคำตรำสำรหนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงในทิศทำงตรงข้ำมกับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ
ดอกเบีย้ เช่น หำกอัตรำดอกเบีย้ ในตลำดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตรำดอกเบีย้ ของตรำสำรหนีท้ ่ีออกใหม่ก็จะสูงขึน้ ด้วย ดังนัน้ รำคำ
ตรำสำรหนีท้ ่อี อกมำก่อนหน้ำจะมีกำรซือ้ ขำยในระดับรำคำที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration)
สูงจะมีโอกำสเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำมำกกว่ำกองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่ำ
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่มลู ค่ำของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงจำก
ปั จจัยภำยนอก เช่น สภำวะเศรษฐกิจกำรลงทุน ปั จจัยทำงกำรเมืองทัง้ ในและต่ำงประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจำรณำได้จำกค่ำ standard deviation
(SD) ของกองทุนรวม หำกกองทุนรวมมีคำ่ SD สูง แสดงว่ำกองทุนรวมมีควำมผันผวนจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน
มีผลกระทบต่อมูลค่ำของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลำร์ ในช่วงที่เงินบำทอ่อน แต่ขำยทำกำไรในช่วงที่บำทแข็ง
กองทุนรวมจะได้เงินบำทกลับมำน้อยลง ในทำงกลับกันหำกกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บำทแข็งและขำยทำกำไรในช่วงที่บำทอ่อน ก็อำจได้
ผลตอบแทนมำกขึน้ กว่ำเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ กำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
จำกดังกล่ำว ซึง่ ทำได้ดงั ต่อไปนี ้
- ป้ องกันความเสี่ยงทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
- ป้ องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนกำรป้องกันควำมเสี่ยงไว้อย่ำงชัดเจน : ผูล้ งทุนอำจมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอำจมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เนื่องจำกกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุนรวมในกำรพิจำรณำว่ำจะป้องกันควำมเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจำกกองทุนลงทุน
ในผูอ้ อกตรำสำรรำยใดๆ มำกกว่ำ 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงิน หรือ
ควำมมั่นคงของผูอ้ อกตรำสำรรำยดังกล่ำว กองทุนอำจมีผลกำรดำเนินงำนที่ผนั ผวนมำกกว่ำกองทุนที่กระจำยกำรลงทุนในหลำยผูอ้ อก
ตรำสำร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจำกกองทุน
ลงทุนในบำงหมวดอุตสำหกรรมมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หำกเกิดเหตุกำรณ์ท่ีสง่ ผลกระทบต่ออุตสำหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่ำว
อำจมีผลกำรดำเนินงำนที่ผนั ผวนมำกกว่ำกองทุนที่กระจำยกำรลงทุนในหลำยหมวดอุตสำหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจำกกองทุนลงทุนในประเทศ
ใดประเทศหนึ่งมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่ำว เช่น กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม
เป็ นต้น กองทุนดังกล่ำวอำจมีผลกำรดำเนินงำนที่ผนั ผวนมำกกว่ำกองทุนที่กระจำยกำรลงทุนในหลำยประเทศ

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสโกลด์

13

อืน่ ๆ
Tracking Error คือ ควำมผันผวนของส่วนต่ำงของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชีว้ ัดซึ่งสะท้อนให้เห็ นถึ ง
ประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีชีว้ ดั ของกองทุนรวมว่ำมีกำรเบี่ยงเบนออกไปจำกดัชนีชีว้ ดั มำกน้อยเพียงใด เช่น หำกกองทุนรวม มีค่ำ TE
ต่ำ แสดงว่ำ อัตรำผลตอบแทนของกองทุนมี กำรเบี่ยงเบนออกไปจำกดัชนีชีว้ ัดในอัตรำที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนีจ้ ึงมีประสิทธิ ภำพในกำร
เลียนแบบดัชนีอำ้ งอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่ำ TE สูง แสดงว่ำอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมมีกำรเบี่ยงเบนออกจำกดัชนีชวั้ ดั ในอัตรำที่
สูง ดังนัน้ โอกำสที่ผลตอบแทนกำรลงทุนจะเป็ นไปตำมผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) คำนวณจำกมูลค่ำที่ต่ำกว่ำระหว่ำงผลรวมของมูลค่ำกำรซือ้ ทรัพย์สินกับผลรวมของ
มูลค่ำกำรขำยทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลำบัญชีท่ผี ่ำนมำ หำรด้วยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลำ
บัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผลู้ งทุนทรำบถึงมูลค่ำกำรซือ้ ขำยทรัพย์สิน และสะท้อนกลยุทธ์กำรลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management
จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนัน้ ทรัพย์สินที่นำมำคำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สินประเภทที่
โดยลักษณะแล้วจะมีกำรซือ้ ขำยเปลี่ยนมือเพื่อกำรลงทุน เช่น ตรำสำรทุน ตรำสำรหนี ้ เป็ นต้น
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