ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แอสเซท พลัส จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท
Asset Plus Europe Growth Fund
(ASP-EUG)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

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

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund
(กองทุนหลัก) Class B-EUR Accumulation Shares โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินยูโร (EUR) และกองทุนหลักจะนา
เงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินต่างๆ เช่น สวีดิชโครน (SEK) ปอนด์ (GBP) เป็ นต้น ซึ่งกองทุนหลักบริหารจัดการโดย Baillie Gifford Worldwide
Funds plc (“Company”) และเป็ นกองทุนรวมที่จดั ตัง้ ตามระเบียบของ Undertakings for Collective Investment in Transferable
Securities (UCITS) ทัง้ นี ้ จะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สาหรับการลงทุนในต่างประเทศในสภาวการณ์ปกติกองทุนจะทาการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เกือบทัง้ หมดในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดีในกรณีท่ีสภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน เป็ นต้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
หรือเป็ นกองทุนรวมที่ลงทุนโดยตรง หรือสามารถกลับมากองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของ
การลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนการดาเนินการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
นโยบายกองทุนหลัก
กองทุนจะลงทุนในพอร์ทการลงทุนที่หลากหลายในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สามารถซือ้ ขาย และจัดสรร ในตลาด
หลักทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้การกากับดูแลในประเทศที่ตงั้ อยู่ในทวีปยุโรป และอาจมีการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์นอกประเทศที่ตงั้ อยู่ในทวีปยุโรป แต่มีรายได้สว่ นใหญ่มาจากทวีปยุโรป หรือมีทรัพย์สินส่วนใหญ่ตงั้ อยู่ในทวีปยุโรป
ตราสารทุนที่กองทุนจะลงทุนประกอบด้วย หุน้ สามัญและหลักทรัพย์ท่ีโอนสิทธิได้ เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หุน้ บุริมสิทธิ หุน้ บุริมสิทธิชนิด
แปลงสภาพได้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ (Warrant) สิทธิจองหุน้ กองทุนมิได้เจาะจงลงทุนตามขนาดมูลค่าตลาด (Market Capitalization)
และตามหมวดอุตสาหกรรม (Industry Sector) ใดเป็ นการเฉพาะ
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนในระยะยาวโดยมุ่งหวังให้มีผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินทุนและเงินปั นผล
การลงทุนจะคัดเลือกตามดุลยพินิจของทีมผูบ้ ริหารการลงทุนของกองทุน โดยอาศัยข้อมูลการวิเคราะห์ของทีมตนเองและทีมการลงทุนอื่น
ของ Baillie Gifford.
กองทุนอาจลงทุนในตลาดเกิดใหม่ได้ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยจะไม่ลงทุนในตราสารทุนที่ จดทะเบียน ซือ้ ขาย และ
จัดสรร ในตลาดหลักทรัพย์รสั เซีย แต่อาจจะได้มาซึง่ ตราสารทุนที่ผอู้ อกอยู่ในประเทศรัสเซียแต่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ซือ้ ขาย และจัดสรร ในตลาดหลักทรัพย์นอกประเทศรัสเซีย
กองทุนลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในหน่วยลงทุนหรือหน่ วย CIS รวมถึงกองทุน ETF ทัง้ นี ้ หน่วย CIS ที่จะลงทุน
จะต้องมีวตั ถุประสงค์การลงทุนและนโยบายการลงทุนที่คล้ายคลึงกันกับกองทุน
กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาฟอร์เวิรด์ ที่อา้ งอิงกับสกุลเงินเพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ภายใต้หวั ข้อ “Investment Techniques and Instruments”
คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก : https://www.bailliegifford.com
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กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุน Baillie Gifford Worldwide
Pan-European Fund (กองทุนหลัก) มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีว้ ดั (active management)
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กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
- ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุน Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund (กองทุนหลัก) ไปลงทุน
ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
- ผูท้ ่สี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนีท้ ่วั ไป

กองทุนนี้ ไม่เหมาะ กับใคร
ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงกองทุนรวมนี้
• อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท

4

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund

-

-

-

-

(กองทุนหลัก) จึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนัน้ กองทุนจะทาการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศเกือบทัง้ หมดในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่สี ภาวการณ์ไม่ปกติ
กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
กองทุนระดมทุนจากนักลงทุนในรู ปสกุลเงินบาทและนาเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักด้วยสกุลเงินยู โร (EUR) และ
กองทุนหลักจะนาเงินสกุลเงินยูโร (EUR) กองทุนหลักจะนาเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินต่างๆ เช่น สวีดิชโครน (SEK) ปอนด์ (GBP) เป็ นต้น
ดังนัน้ ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินยูโร (EUR) กับสกุลเงินที่กองทุนหลักไปลงทุน
กองทุนหลักมีการจากัดการขายคืนหน่วยลงทุน โดยหากคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนหลัก กองทุนหลักจะเลื่อนคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ไปเป็ นวัน
ทาการซือ้ ขายถัดไป ดังนัน้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่สง่ คาสั่งขายคืนหรือ
คาสั่งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกนัน้ รวมถึงอาจไม่ได้รบั เงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
บางส่วนหรือทัง้ หมด
กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่นอ้ ยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุน สูงกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
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

7

2
เสี่ยงต่า

ต่า
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1

8

โอกาสขาดทุนเงินต้น

เสี่ยงสูงมาก

สูง

5

ปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน (SD)

≤5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ต่า

สูง

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวลงทุน
≤10%
10% - 20%
20% - 50%
50% - 80%
ในผูอ้ อกตราสารรวม
ต่า

> 80%
สูง

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (high sector concentration risk)
การกระจุกตัวลงทุน
≤ 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
ในหมวดอุตสาหกรรม
ต่า
สูง
หมายเหตุ : กองทุนนีม้ ีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Consumer Discretionary และ Industrials

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (high country concentration risk)
การกระจุกตัว
รายประเทศ

≤ 20%

20% - 50%

50% - 80%

ต่า
หมายเหตุ : กองทุนนีม้ ีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสวีเดน

> 80%
สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ปอ้ งกัน

ต่า
สูง
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
อย่างไรก็ดีในกรณีท่สี ภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
(% ของ NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
1.58%

อื่นๆ
1.13%

2.40%

1.90%

6.50%

1.20%
1.60%
24.50%

Consumer Discretionary
Industrials
Information Technology

10.70%

Financials
Communication Services
Health Care

11.40%

18.40%

หน่วยลงทุน
97.29%

Materials
21.40%

Consumer Staples
Utilities
Cash

สัดส่วนการลงทุนของ Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund
(กองทุนหลัก) Class B - EUR Accumulation Shares
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

ทัง้ นี ้ คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.assetfund.co.th

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนี ยมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับดังนั้ น คุ ณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ NAV

5.00

สูงสุดไม่เกิน 4.49

4.00
2.680495

3.00
2.00

สูงสุดไม่เกิน 2.00
1.610000

สูงสุดไม่เกิน 1.41
สูงสุดไม่เกิน 1.00
1.000000

1.00
สูงสุดไม่เกิน 0.08
0.030495

0.00

การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน

0.040000

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
- อัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็ นข้อมูลตามรอบปี บญ
ั ชีล่าสุดของกองทุน ทัง้ นี ้ ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
- สามารถดูขอ้ มูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลังของกองทุนในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญได้ท่ี www.assetfund.co.th
ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงจากองทุนรวมทัง้ หมดจะไม่เกินอัตราร้อยละของรวมค่าใช้จ่ายสูงสุด
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถอื หน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รายการ
สูงสูดไม่เกิน
เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
2.00%
1.25%
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
2.00%
1.25%
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
50.00 บาท ต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
50.00 บาท ต่อ 1 ฉบับ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
หมายเหตุ :
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม่ หรือแต่ละคน
ไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ
และ/หรือเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท
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ค่าธรรมเนียม Baillie Gifford Worldwide Pan-European (กองทุนหลัก)

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fund Factsheets ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี : https://www.bailliegifford.com/en/ireland/professional-investor/funds/worldwide-paneuropean-fund

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท
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ผลการดาเนินงานในอดีต
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
1. ดัชนีชวี้ ัด คือ
กองทุนนีจ้ ะเปรียบเทียบกับดัชนีชีว้ ดั ตามกองทุนหลักในการวัดผลการดาเนินงานของกองทุน คือ MSCI Europe Index ในสัดส่วน 100%
โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
2. ผลการดาเนินงานแบบย้อนหลังตามปี ปฏิทนิ

ผลการดาเนินงาน
% ต่อปี ของ NAV

40%

28.67%

20%

ASP-EUG
BENCHMARK

15.53%

0%
2564

หมายเหตุ : ในปี ท่จี ดทะเบียนกองทุน ผลการดาเนินงานจะแสดงตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิน้ ปี ปฎิทิน
3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -12.10%
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
4. ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 18.71% ต่อปี
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาเนินงานและดัชนีชวี้ ัด (Tracking Error: TE) คือ 16.97% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ European Equity

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

* เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.assetfund.co.th
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท
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ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Pan-European (กองทุนหลัก)
Class B - EUR Accumulation Shares

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fund Factsheets ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี : https://www.bailliegifford.com/en/ireland/professional-investor/funds/worldwide-paneuropean-fund
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท
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ข้อมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันจดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
วันที่ 29 มกราคม 2564
ไม่กาหนด
วันทาการซือ้ :
ทุกวันทาการซือ้ ขาย
: ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ – 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก : 1,000.00 บาท
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป : 1,000.00 บาท
วันทาการขาย :
ทุกวันทาการซือ้ ขาย
มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืน
ยอดคงเหลือขัน้ ต่า

: ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ – 15.00 น.
: ไม่กาหนด
: ไม่กาหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : 4 วันทาการ นับถัดจากวันทารายการ
ขายคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการชาระราคา โดยจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่าน
เว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ส าหรั บ บั ญ ชี ข องธนาคาร KBANK,BBL,SCB,BAY,KTB,KKP,CIMB THAI,
UOB และ ttb จะได้รบั เป็ นเงินโอนเข้าบัญชี ส่วนธนาคารอื่นๆ นาฝากเป็ น
เช็คเคลียร์ร่งิ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี :
- website : www.assetfund.co.th
- NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
นาย ณัฐพล จันทร์สิวานนท์ ตัง้ แต่จดทะเบียนกองทุน
นางสาว ศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม ตัง้ แต่จดทะเบียนกองทุน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม N/A
(PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน แอสเซท พลัส จากัด แต่งตัง้ ขึน้

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท
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ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชีช้ วน หรือ
ร้องเรียน

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

ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซือ้
ครั้งถัดไป

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ได้ท่ี http://www.assetfund.co.th
ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป บริษัทจัดการจะ
คานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ื อหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชัด เจนถึ ง วัน ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมูล ค่ า ขั้น ต่ า ของการสั่ง ซื อ้ ครั้ง ถัดไป
คาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายในระยะเวลาที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

• การลงทุนในหน่วยลงทุน ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน
ซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
• ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทา
ให้ผอู้ ื่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 ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของตราสารหนีท้ ่ีออกใหม่ก็จะสูงขึน้
ด้วย ดังนัน้ ราคาตราสารหนีท้ ่ีออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ ขายในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่
ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ 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 โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : 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) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรือความมั่นคงของผูอ้ อกตราสารรายดัง กล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายผูอ้ 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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ข้อมูลอืน่ ๆ
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีว้ ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็น
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 ต่ า ในขณะที่ ก องทุน Active Management จะมี PTR สูง ดัง นั้น ทรัพ ย์สิ น ที่ น ามา
คานวณรวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซือ้ ขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตรา
สารหนี ้ เป็ นต้น
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