ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แอสเซท พลัส จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค
Asset Plus BRIC Fund
(ASP-BRIC)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

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

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton BRIC Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารและจัดการโดย Templeton Asset Management
Limited (Singapore) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญ ชี ไม่ ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุท ธิ ของกองทุน ดังกล่าวเป็ นกองทุนเพื่ อ
ผูล้ งทุนทั่วไป (Retail Fund) ที่จดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิรก์
ทัง้ นี ้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศเป็ นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ
จะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสินทรัพย์สภาพคล่องเงินฝากตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในประเทศตามที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
นโยบายกองทุนหลัก
เน้นลงทุนในหุน้ ประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน (ซึ่งหมายรวมถึงไต้หวันและฮ่องกง) และประเทศที่มีรายได้หรือกาไรอย่างมี
นัยสาคัญจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเหล่านี ้ หรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศเหล่านี ้ โดยเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีพืน้ ฐานดีและมีราคาไม่แพง (Value Style) โดยการกระจายการลงทุนแบบกว้าง (Wide
Diversification) หลักทรัพย์ท่ี จะลงทุน ได้จะต้องมี มูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อย่างน้อย 500
ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และมีปริมาณการซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่อวัน (Daily Turnover) อย่างน้อย 1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
อย่ างไรก็ ตาม เพื่ อ ความคล่อ งตัวของการลงทุน กองทุน สามารถลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์อื่ น ที่ ส ามารถซื อ้ ขายเปลี่ ย นมื อ ได้ รวมถึ ง
ตราสารหนี ้ และตราสารทางการเงิน
คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก :
https://www.franklintempleton.lu/investor/products/documents/4343/Z/templeton-bric-fund
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :
- กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management)
- กองทุน Templeton BRIC Fund (กองทุนหลัก) มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีว้ ดั (Active Management)

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค
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กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
- เหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการกระจายการลงทุนไปยังตราสารทุนในประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน โดยเงินลงทุนดังกล่าวต้อง
สามารถรับความเสี่ยงได้สงู

- ผูท้ ่สี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน ตราสารหนีท้ ่วั ไป
- ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุน
และทาให้ขาดทุนได้

กองทุนนี้ ไม่เหมาะ กับใคร
ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงกองทุนรวมนี้
• อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- สาหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีนโยบายที่จะทาการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตาม
ความเหมาะสมสาหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
- 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
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โอกาสขาดทุนเงินต้น

เสี่ยงสูงมาก

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

สูง

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (high country concentration risk)
≤ 20%

การกระจุกตัวรายประเทศ

20% - 50%

50% - 80%

ต่า
หมายเหตุ : กองทุนนีม้ ีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน

> 80%
สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด
ต่า

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ปอ้ งกัน
สูง
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
(% ของ NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลก
เงิน 10.63%

อื่นๆ -1.55%

2.08% 0.82% 2.57% 0.69%
3.83%
24.47%
5.93%

11.39%

หน่วยลงทุน
90.92%

12.63%

18.22%
17.36%

Financial
Consumer Discretionary
Information Technology
Communication Services
Materials
Energy
Health Care
Consumer Staples
Real Estate
Cash & Cash Equivalents
Others

สัดส่วนการลงทุนของ Templeton BRIC Fund (%Total)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 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 5.3500

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ NAV

5.00
4.00
3.00

สูงสุดไม่เกิน 2.9425
สูงสุดไม่เกิน 2.1400

2.0598

2.00
1.0700

1.00

สูงสุดไม่เกิน 0.1605 สูงสุดไม่เกิน 0.1070

0.0428

0.00

การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

0.8400

0.1070

นายทะเบียน

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 วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ได้ท่ี www.assetfund.co.th
ทัง้ นีค้ ่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงจากองทุนรวมทัง้ หมดจะไม่เกินอัตราร้อยละของรวมค่าใช้จ่ายสูงสุด

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถอื หน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รายการ
สูงสูดไม่เกิน
เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
2.14%
2.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
1.07%
ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
2.14%
2.00%
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
1.07%
ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
50.00 บาท ต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
50.00 บาท ต่อรายการ
ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
- บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค
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ค่าธรรมเนียมกองทุนหลัก
Max. Sales Charge (%)
Max. Annual Charge (%)

5.75
2.10

หมายเหตุ :
- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fund Fact Sheet ของ Templeton BRIC Fund ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
- สามารถดูขอ้ มูลปั จจุบนั ได้ท่ี https://www.franklintempleton.lu/investor/products/documents/4343/Z/templeton-bric-fund

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค
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ผลการดาเนินงานในอดีต
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
1. ดัชนีชวี้ ัด คือ
MSCI BRIC Net TR สัดส่วน 100%
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นค่าสกุลเงินบาท ณ วันคานวณผลตอบแทน
2. ผลการดาเนินงานแบบย้อนหลังตามปี ปฏิทนิ
ASP-BRIC

ผลการดาเนินงาน

BENCHMARK

% ต่อปี ของ NAV

60%

40.98%

40%
20%

11.45%
6.31%

0%
-20%
-40%

-4.24%

-14.80%
-25.23%
2554

2555

12.43% 12.36%

3.71%

2556

29.23%
17.48%

-2.46%
-5.42%
-8.68%
-16.46%
2557

2558

22.53%
16.80%
14.22%
5.43%

-13.69%
2559

2560

2561

2562

2563

หมายเหตุ : ในปี ท่จี ดทะเบียนกองทุน ผลการดาเนินงานจะแสดงตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิน้ ปี ปฎิทิน
3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -37.73%
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
4. ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 18.89% ต่อปี
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาเนินงานและดัชนีชวี้ ัด (Tracking Error: TE) คือ 10.63% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Emerging Market

*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
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ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุน Templeton BRIC Fund

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fund Fact Sheet ของ Templeton BRIC Fund ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
- สามารถดูขอ้ มูลปั จจุบนั ได้ท่ี : https://www.franklintempleton.lu/investor/products/documents/4343/Z/templeton-bric-fund
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค
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ข้อมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันจดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

จ่ายไม่เกินปี ละ 4 ครัง้
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
วันที่ 13 ธันวาคม 2550
ไม่กาหนด
วันทาการซือ้ :
ทุกวันทาการ : ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ – 13.30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก : 5,000.00 บาท
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป : 5,000.00 บาท
วันทาการขาย :
ทุกวันทาการ : ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ – 13.30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืน
: ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ต่า
: ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

: 5 วันทาการ นับถัดจากวันทารายการ
ขายคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นบั รวมวันหยุด
ทาการในต่างประเทศ*

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ
กองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชีช้ วน หรือ
ร้องเรียน

ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี :
- website : www.assetfund.co.th
- NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
N/A
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด แต่งตัง้ ขึน้
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
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• 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 รองถึง

ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี ้
บริษั ทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ป ข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้
ผูอ้ ื่นสาคัญผิด

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค
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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 ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของตราสารหนีท้ ่ีออกใหม่ก็จะสูงขึน้ ด้วย
ดังนั้นราคาตราสารหนีท้ ่ีออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ ขายในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์ สินที่ลงทุน
(portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลง
จากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เ งินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อน
ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสา คัญในการ
บริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึง่ ทาได้ดงั ต่อไปนี ้
- ป้ องกันความเสี่ยงทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้ อ งกัน ความเสี่ ย งบางส่ วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกัน ความเสี่ย งไว้อย่ างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกัน
ความเสี่ยงขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรือความมั่นคงของผูอ้ อกตราสารรายดัง กล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุน
ในหลายผูอ้ อกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น
กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิ ดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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อืน่ ๆ
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีว้ ดั ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีว้ ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชีว้ ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวม มีค่า
TE ต่า แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชีว้ ดั ในอัตราที่ต่า ดังนัน้ กองทุนรวมนีจ้ ึงมีประสิทธิภาพใน
การเลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชวั้ ดั
ในอัตราที่สงู ดังนัน้ โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) คานวณจากมูลค่าที่ต่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สินกับ
ผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม
ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงมูลค่าการซือ้ ขายทรัพย์สิน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน
Passive Management จะมี PTR ต่า ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนัน้ ทรัพย์สินที่นามาคานวณรวมใน PTR
จึงควรเป็ นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซือ้ ขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี ้ เป็ นต้น

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค
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