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กองทุนนีล้งทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology  

จงึมีความเสี่ยงทีผู้่ลงทุนอาจสูญเสียเงนิลงทุนจ านวนมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การลงทนุในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ  

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน 
แอสเซท พลัส จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : 
ได้รับการรับรอง CAC 

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

ผลการด าเนินงาน 
 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 
 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์นิทีล่งทุน 

ค่าธรรมเนียม 
 

ข้อมูลอืน่ๆ 

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพือ่การเลีย้งชีพ  

Asset Plus Digital Blockchain RMF Fund 

(ASP-DIGIBLOCRMF) 

กองทนุรวมตราสารทุน 

กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 
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กองทนุมีนโยบายลงทนุในตราสารทนุของบริษัทสินทรพัยด์ิจิทลั (Digital Assets Companies) และ/หรอืบริษัทที่มีรายไดจ้ากการด าเนิน
ธุรกิจและ/หรือมีความเก่ียวขอ้งกบัระบบสินทรพัยด์ิจิทลั และ/หรือบริษัทที่ไดร้บัประโยชนจ์ากการใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) 
เช่น เพิ่มประสิทธิภาพหรือลดตน้ทนุในการด าเนินงาน เป็นตน้ และ/หรือลงทนุในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มี
การลงทุนในตราสารทนุตามลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ
ของกองทนุ 

ส าหรบัในสว่นการลงทนุในต่างประเทศ บริษัทจดัการมีนโยบายที่จะท าการปอ้งกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ตามความเหมาะสมส าหรบัสภาวะการณใ์นแต่ละขณะ ซึ่งขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ โดยผูจ้ดัการกองทนุจะพิจารณา
จากปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลงั เป็นตน้ เพื่อคาดการณท์ิศทางอตัราแลกเปลี่ยน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคตเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) 
หรอืกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) หรอืสามารถกลบัมาเป็นกองทนุที่ลงทนุในตราสารทนุโดยตรงในต่างประเทศได ้โดยไม่ท า
ใหร้ะดบัความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุน และเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะด าเนินการแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการด าเนินการ
เปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ 
 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ทีมี่การลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

• กองทุน VanEck Digital Transformation ETF 
VanEck Digital Transformation ETF (“กองทุน”) มีวัตถุประสงคก์ารลงทุน โดยพยายามสรา้งผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายให้ใกลเ้คียงกับ MVIS Global Digital Assets Equity Index (“ดัชนี”) ใหม้ากที่สุด ซึ่งดัชนีมีวัตถุประสงคใ์นการท าผลการ
ด าเนินงานตามบรษัิทที่เก่ียวขอ้งกบัระบบสินทรพัยด์ิจิทลั 

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุไดจ้าก : https://www.vaneck.com/us/en/investments/digital-transformation-etf-dapp/ 
 
 
กลยุทธใ์นการบริหารจัดการลงทุน : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีว้ดั (active management) 
  

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

https://www.vaneck.com/us/en/investments/digital-transformation-etf-dapp/


 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิจิทลั บลอ็กเชน เพื่อการเลีย้งชีพ  3 
 

 

- ผูท้ี่ตอ้งการกระจายการลงทนุไปยงัต่างประเทศและสามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้หรอืตราสารทนุอื่นใดที่กองทนุไทยไปลงทนุ 
อาจจะปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้หรือลดลงจนต ่ากว่ามลูค่าที่ลงทนุและท าใหข้าดทนุได ้

- ผูท้ี่สามารถลงทนุในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวา่การลงทนุในตราสารหนีท้ั่วไป 

- กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ มีเง่ือนไขตอ้งลงทนุต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี จนครบ 55 ปีบริบูรณ ์เพื่อสิทธิประโยชน์
ทางภาษี 

 

 

 
กองทุนนี ้ไม่เหมาะ กับใคร 
ผูล้งทนุที่เนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แน่นอน หรอืรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 
 
 
 

ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงกองทุนรวมนี ้

• อ่านหนงัสอืชีช้วนฉบบัเต็ม  หรอืสอบถามผูส้นบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ  

• อย่าลงทนุหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 
 

  

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 
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- ผูล้งทนุควรศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัสิทธิประโยชนท์างภาษีที่ระบุไวใ้นคู่มือการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ โดยสามารถ
ขอรบัคู่มือการลงทุนไดท้ี่บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน หรือดาวนโ์หลดไดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 
http://www.assetfund.co.th  

- ผูล้งทนุไม่สามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกนั  
- ผูล้งทนุจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีหากไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการลงทนุ และจะตอ้งคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที่เคยไดร้บั
ภายในก าหนดเวลา มิฉะนัน้จะตอ้งช าระเงินเพิ่มและเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร  

- บริษัทจัดการยังไม่เปิดใหบ้ริการการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลสั ดิจิทัล บล็อกเชน เพ่ือการเลีย้งชีพ กับ 
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของบรษัิทจดัการอื่น  

- กองทุนอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) 
กองทนุจงึมีความเสี่ยงมากกวา่กองทนุรวมอื่น จงึเหมาะสมกบัผูล้งทนุที่ตอ้งการผลตอบแทนสงูและสามารถรบัความเสี่ยงไดส้งูกว่า
ผูล้งทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเขา้ใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และผูล้งทุนควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านงึถึงประสบการณก์ารลงทนุ วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ และฐานะการเงินของผูล้งทนุเอง 

- ในกรณีที่มีแนวโนม้ว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทนุเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจดัการ
อาจใชด้ลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุที่ไดร้บัไวแ้ลว้หรอืหยดุรบัค าสั่งดงักลา่วได ้

- กองทนุรวมอาจ/จะมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หากผูถื้อ
หน่วยลงทนุดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเสี่ยงใหก้องทนุตอ้งเลิกกองทนุรวมได ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือ
หน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ www.assetfund.co.th 

 
 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 
 

โอกาสขาดทุนเงนิต้น 

1 8 

7 2 

3 
4 5 

6 

เส่ียงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง เส่ียงปานกลาง 

ค่อนข้างต ่า 

เส่ียงต ่า เส่ียงสูงมาก 

เส่ียงสูง 

สูง ต ่า 
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ปัจจัยความเส่ียงทีส่ าคัญ 

ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk)  

ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนินงาน (SD) 

ต ่า                     สงู 

ความเส่ียงจากการลงทุนกระจกุตัว (High Concentration Risk)  

ความเสี่ยงจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk) 
การกระจกุตวัลงทนุ 
ในผูอ้อกตราสารรวม 

ต ่า                    สงู 

ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่ง (high sector concentration risk) 
การกระจกุตวัลงทนุ 
ในหมวดอตุสาหกรรม 

ต ่า                    สงู 

หมายเหต ุ: กองทนุนีม้ีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Information Technology และ Financials 

ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจกุตวัในประเทศใดประเทศหนึ่ง (high country concentration risk) 

การกระจกุตวั 
รายประเทศ 

ต ่า                    สงู 
หมายเหต ุ: กองทนุนีม้ีการลงทนุกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (exchange rate risk) 

การปอ้งกนัความเสี่ยง fx 
 
ต ่า                       สงู 

  

≤5% 5% - 10% 10% - 15% 15% - 25% > 25% 

≤10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไม่ปอ้งกนั 

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 
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รายละเอียดสัดส่วนการลงทุนของหน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศ ทีมี่การลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพยส์ินสุทธิของกองทนุรวม 

• กองทุน VanEck Digital Transformation ETF 

 
 

 
- แหลง่ที่มาของขอ้มลู : Fact Sheet ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
- สามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ : https://www.vaneck.com/us/en/investments/digital-transformation-etf-dapp/ 
  

สัดส่วนของประเภททรัพยส์นิทีล่งทุน 
 

https://www.vaneck.com/us/en/investments/digital-transformation-etf-dapp/
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน* 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

 
   การจัดการ         ผู้ดูแลผลประโยชน ์    นายทะเบียน          ค่าใช้จ่ายอ่ืน             รวมค่าใชจ้่าย 

หมายเหต ุ: 
- ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี)  
- อตัราที่เรียกเก็บจริงของค่าใชจ้่ายอื่นเป็นขอ้มลูตามรอบปีบญัชีล่าสดุของกองทนุ ทัง้นี ้ไม่รวมค่านายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(ถา้มี) กองทนุยงัไม่ครบรอบปีบญัชี 

- สามารถดขูอ้มลูค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายยอ้นหลงัของกองทนุในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัไดท้ี่ www.assetfund.co.th 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนดงักล่าวพิจารณาจากระบบงานที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมในดา้นต่างๆ เมื่อมีการท า
รายการจดัสรรหน่วยลงทนุในกรณีที่มีการซือ้/ขาย/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมถึงการพฒันาระบบงานต่างๆ ที่แวดลอ้มและเก่ียวพนั
เช่น ระบบ Registrar and Selling Agent System, Mobile & Internet Trading และ FundConnext เป็นตน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
วิธีการปฏิบตัิงานตามหลกัเกณฑท์ี่ประกาศก าหนดและ/หรือเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกผูถื้อหน่วยลงทนุในอนาคต 
ทัง้นีค้่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจรงิจากองทนุรวมทัง้หมดจะไม่เกินอตัรารอ้ยละของรวมค่าใชจ้่ายสงูสดุ 
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ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จากผู้ถอืหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 
รายการ สูงสูดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก  1.00 ยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 50.00 บาท ตอ่ 1 ฉบบั ยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ 
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ ตามที่จ่ายจรงิ 
หมายเหต ุ:  
- บรษัิทจดัการจะเรยีกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทนุโดยตรงเมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุยื่นค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.00 
ของมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัท าการกอ่นหนา้วนัที่สง่ค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก โดยจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วส าหรบัการ
สบัเปลี่ยนภายใตก้ารจดัการของบรษัิทจดัการ ทัง้นี ้บรษัิทยงัไม่เปิดใหส้บัเปลี่ยนต่าง บลจ. 
บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละกลุม่หรอืแต่ละคน
ไม่เท่ากนัได ้โดยบริษัทจดัการจะแจง้รายละเอียดหลกัเกณฑใ์นการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซตบ์ริษัทจดัการ
และ/หรือเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  

-  ค่าธรรมเนียมที่เรยีกจากผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี) 
 
ค่าธรรมเนียมของกองทนุรวมตา่งประเทศ ทีมี่การลงทุนเกินกวา่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

• กองทุน VanEck Digital Transformation ETF 

 
- แหลง่ที่มาของขอ้มลู : Fact Sheet ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
- สามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ : https://www.vaneck.com/us/en/investments/digital-transformation-etf-dapp/ 
  

https://www.vaneck.com/us/en/investments/digital-transformation-etf-dapp/
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*ผลการด าเนินงานในอดตี มิได้เป็นส่ิงยนืยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต* 

1. ดัชนีชีว้ัด คือ 
ดชันี MVIS Global Digital Assets Equity Index Total Return Net ในสดัส่วน 100% โดยปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

หมายเหต ุ: กองทนุยงัไม่มีผลการด าเนินงานในอดีต  
 
2. ผลการด าเนินงานย้อนหลังกองทุนรวมต่างประเทศ ทีมี่การลงทนุเกนิกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

• กองทุน VanEck Digital Transformation ETF 

 
- ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
- แหลง่ที่มาของขอ้มลู : Fact Sheet ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
- สามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ : https://www.vaneck.com/us/en/investments/digital-transformation-etf-dapp/ 
 

3. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ใชเ้ปรียบเทยีบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity 
*สามารถดขูอ้มลูปัจจบุนัไดท้ี่ : http://www.aimc.or.th 

  

ผลการด าเนินงานในอดตี 
 

https://www.vaneck.com/us/en/investments/digital-transformation-etf-dapp/
http://www.aimc.or.th/


 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิจิทลั บลอ็กเชน เพื่อการเลีย้งชีพ  10 
 

 
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
วันจดทะเบยีน วนัที่ 28 มกราคม 2565 

(ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจง้ใหผ้่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ) 
อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
ซือ้และขายคนืหน่วยลงทุน วันท าการซือ้ :  

IPO : ระหว่างวนัที่ 18 - 26 มกราคม 2565 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ – 15.30 น. 

หลัง IPO : (เริ่มตัง้แตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวม หากตรงกบั
วนัหยดุของกองทนุใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป) 
ทกุวนัท าการซือ้ขาย : ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ – 15.30 น. 
มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก  : 1,000.00 บาท  
มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป  : 1,000.00 บาท 

วันท าการขาย :  
ทกุวนัท าการซือ้ขาย : ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ – 15.30 น. 
มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคืน  : ไม่ก าหนด 
ยอดคงเหลอืขัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

ระยะเวลาการรบัเงินคา่ขายคืน : 3 วันท าการ นับถัดจากวันท ารายการ
ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยมิใหน้บัรวมวนัหยดุท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวมและผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อการช าระราคา โดนจะประกาศวนัหยุดดงักล่าวใหท้ราบผ่านเว็บไซตบ์ริษัท
จดัการและ/หรอืเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

ส าหรบับญัชีของธนาคาร KBANK, BBL, SCB, BAY, KTB, KKP, CIMB THAI, 
UOB และ ttb จะไดร้บัเป็นเงินโอนเขา้บญัชี สว่นธนาคารอื่นๆ น าฝากเป็น
เช็คเคลียรร์ิ่ง 

คณุสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์ินรายวนัไดท้ี่ : 
- website : www.assetfund.co.th  
- NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com  

รายช่ือผู้จัดการกองทุน นาย ณฐัพล จนัทรส์ิวานนท ์  ตัง้แตจ่ดทะเบียนกองทนุ 
นางสาว ศศินชุ ลพัธิกลุธรรม  ตัง้แตจ่ดทะเบียนกองทนุ 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

- 

ข้อมูลอืน่ๆ 
 

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


 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิจิทลั บลอ็กเชน เพื่อการเลีย้งชีพ  11 
 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื บรษัิท หลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ขึน้ 

ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชีช้วน หรือ 
ร้องเรียน 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ที่อยู ่: เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์ชัน้ 17  
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์: 0-2672-1111 
Website : www.assetfund.co.th 
E-mail : customercare@assetfund.co.th 

ธุรกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กิดความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน ์

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ไดท้ี่ http://www.assetfund.co.th 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นต ่าของการส่ังซือ้
ครั้งถัดไป 

ในการเปลี่ยนแปลงมลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป บรษัิทจดัการจะ
ค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั โดยบรษัิทจดัการจะ
ประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้อย่าง
ชดัเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป 
ค าอธิบายเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลง และเหตผุลในการเปลี่ยนแปลงขอ้มลู
ดงักลา่ว ผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการภายในระยะเวลาที่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
สามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้

 

• การลงทนุในหน่วยลงทนุ ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน
ซึง่ผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

• ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต. 

• การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึง
ความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมหรือไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ ทัง้นี ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ณ วนัที่ 17 มกราคม 2565 แลว้ดว้ยความ
ระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวม และขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท า
ใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 
  

http://www.assetfund.co.th/
mailto:customercare@assetfund.co.th
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ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ซึ่งขึน้กบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขา้มกบัการเปลี่ยนแปลง
ของอตัราดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโนม้ปรบัตวัสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ก็จะสงูขึน้
ดว้ย ดงันัน้ราคาตราสารหนีท้ี่ออกมาก่อนหนา้จะมีการซือ้ขายในระดบัราคาที่ต  ่าลง  โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรพัยส์ินที่
ลงทนุ (portfolio duration) สงูจะมีโอกาสเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมที่มี portfolio duration ต ่ากว่า 
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลูค่าของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลง
จากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ่งพิจารณาไดจ้ากค่า 
standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมีค่า SD สงู แสดงว่ากองทุนรวมมีความผนัผวนจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหลกัทรพัยส์งู 
 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงินดอลลาร ์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง 
กองทนุรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงที่บาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจ
ไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส าคญัในการบริหาร
ความเสี่ยงจากดงักลา่ว ซึง่ท าไดด้งัต่อไปนี ้
- ป้องกันความเส่ียงทัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทนุไม่มีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
- ป้องกันความเส่ียงบางส่วน โดยตอ้งระบสุดัสว่นการปอ้งกนัความเสี่ยงไวอ้ย่างชดัเจน : ผูล้งทนุอาจมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
- อาจป้องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผูล้งทนุอาจมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการ
ปอ้งกนัความเสี่ยงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวมในการพิจารณาวา่จะปอ้งกนัความเสี่ยงหรอืไม่ 
- ไม่ป้องกันความเส่ียงเลย : ผูล้งทนุมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
 
ความเส่ียงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)  
(1) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทนุ
ลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั ซึ่งหากเกิดเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรือความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดงักล่าว กองทนุอาจมีผลการด าเนินงานที่ผนัผวนมากกว่ากองทนุที่กระจายการลงทนุใน
หลายผูอ้อกตราสาร 
(2) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณท์ี่ส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมนัน้ 
กองทนุดงักลา่วอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกว่ากองทนุที่กระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม  
(3) ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทนุลงทนุใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซึ่งหากเกิดเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบต่อประเทศดงักล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ 
สงัคม เป็นตน้ กองทนุดงักลา่วอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกวา่กองทนุที่กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 
  

ค าอธิบายเพิม่เตมิ 
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Tracking Error คือ ความผนัผวนของสว่นตา่งของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทนุรวมและผลตอบแทนของดชันีชีว้ดัซึง่สะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดชันีชีว้ดัของกองทนุรวมวา่มีการเบี่ยงเบนออกไปจากดชันีชีว้ดัมากนอ้ยเพียงใด เช่น หากกองทนุรวมมี
ค่า TE ต ่า แสดงวา่ อตัราผลตอบแทนของกองทนุมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดชันีชีว้ดัในอตัราที่ต  ่า ดงันัน้ กองทนุรวมนีจ้งึมีประสิทธิภาพ
ในการเลียนแบบดชันีอา้งอิง ในขณะที่กองทนุรวมที่มีค่า TE สงู แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทนุรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดชันี
ชัว้ดัในอตัราที่สงู ดงันัน้ โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทนุจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดนอ้ยลง เป็นตน้ 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) ค านวณจากมลูค่าที่ต  ่ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัยส์ินกบั
ผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยส์ินที่กองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมา หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิเฉลี่ยของกองทนุรวม
ในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกัน เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบถึงมลูค่าการซือ้ขายทรพัยส์ิน และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทุนของกองทุน เช่น 
กองทนุ Passive Management จะมี PTR ต ่า ในขณะที่กองทนุ Active Management จะมี PTR สงู ดงันัน้ ทรพัยส์ินที่น  ามาค านวณรวม
ใน PTR จงึควรเป็นทรพัยส์ินประเภทที่โดยลกัษณะแลว้จะมีการซือ้ขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทนุ เช่น ตราสารทนุ ตราสารหนี ้เป็นตน้ 
 
ข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศทีมี่การลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
• กองทุน VanEck Digital Transformation ETF 

 
- แหลง่ที่มาของขอ้มลู : Fact Sheet ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
- สามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ : https://www.vaneck.com/us/en/investments/digital-transformation-etf-dapp/ 

ข้อมูลอืน่ๆ 
 

https://www.vaneck.com/us/en/investments/digital-transformation-etf-dapp/

