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หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสกาไรปั นผล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แอสเซท พลัส จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

Asset Plus Growth Dividend Fund
(ASP-GDF)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนทีล่ งทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

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

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
บริษัทจัดกำรจะนำเงินลงทุนที่ ระดมได้ไปลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตรำสำรแห่งทุน และ/หรือหน่วยลงทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิจะซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเว้น
แต่ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนีแ้ ละบริษัทจัดกำรได้แจ้งเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึน้ ดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
- กรณีท่ีรำคำตลำดของหลักทรัพย์เกิดควำมผันผวนอย่ำงรุนแรงในช่วงใกล้วนั สิน้ รอบบัญชีทำให้ไม่สำมำรถปรับสัดส่วนกำรลงทุนได้ทนั
- กรณีท่ีเกิดวิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและกำรเงินหรือมีปัจจัยในประเทศหรือนอกประเทศ ทำให้ไม่สำมำรถลงทุนได้ตำมสัดส่วนที่กำหนด
เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตรำสำรแห่งหนี ้ ตรำสำรกึง่ หนีก้ ึ่งทุน เงินฝำก และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นตำมที่สำนักงำนประกำศกำหนด
ทัง้ นี ้ กองทุนอำจจะพิจำรณำลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Derivative) โดยเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์หรือได้รบั ควำมเห็นชอบจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยจะไม่ลงทุนในตรำสำรหนีท้ ่มี ีลกั ษณะของสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน : มุง่ หวังให้ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวสูงกว่ำดัชนีชีว้ ดั (Active Management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
- ผูล้ งทุนที่สำมำรถรับควำมผันผวนของรำคำหุน้ ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอำจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ำกว่ำมูลค่ำที่ลงทุน
และทำให้ขำดทุนได้
- ผูท้ ่สี ำมำรถลงทุนในระยะกลำงถึงระยะยำว โดยคำดหวังผลตอบแทนในระยะยำวที่ดีกว่ำกำรลงทุนในตรำสำรหนีท้ ่วั ไป

กองทุนนี้ ไม่เหมาะ กับใคร
- ผูล้ งทุนที่เน้นกำรได้รบั ผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษำเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงกองทุนรวมนี้
• อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนกำรขำยและบริษัทจัดกำร
• อย่ำลงทุนหำกไม่เข้ำใจลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง (Derivative) กองทุนจึงมีควำม
เสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อำ้ งอิงโดยตรง เนื่องจำกใช้เงินลงทุนในจำนวนที่นอ้ ยกว่ำจึงมีกำไร/ขำดทุน สูงกว่ำกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์อำ้ งอิงโดยตรง
- ในกรณีท่มี ีแนวโน้มว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดกำร
อำจใช้ดลุ ยพินิจในกำรเลิกกองทุนรวม และอำจยกเลิกคำสั่งซือ้ ขำยหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่ำวได้
- กองทุนนีอ้ ำจ/จะมีกำรกระจุกตัวของกำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด ดังนัน้ หำกผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนดังกล่ำวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผูล้ งทุนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรถือ
หน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ท่เี ว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร 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 ำยน 2564
ควำมผันผวนของ
≤ 5%
5 - 10%
10 - 15%
15 - 25%
ผลกำรดำเนินงำน (SD)

> 25%

ต่ำ เดือน
general

กลุม่ หุน้ ที่เน้นลงทุน

สูง
large cap

mid / small

sector

ต่ำ

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 Energy & Utilities
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
(% ของ NAV)
8.90%
3.53%

เงินฝำก/ตั๋วแลกเงิน

1.53%

4.97%

กำรท่องเที่ยวและสันทนำกำร

1.34%

กำรแพทย์

2.80%

ธนำคำร

21.07%

ขนส่งและโลจิสติกส์
ประกันภัยและประกันชีวิต

14.46%

ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์

พลังงำนและสำธำรณูปโภค

1.46%
-0.32%

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
พำณิชย์

เงินทุนและหลักทรัพย์

10.46%

12.53%

4.03%

6.54%
6.69%

ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
สื่อและสิ่งพิมพ์

อำหำรและเครื่องดื่ม
อื่นๆ

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

ทัง้ นี้ คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.assetfund.co.th
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนี ยมมี ผลกระทบต่ อผลตอบแทนที่คุณจะได้ รับดั งนั้ น คุ ณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่ าธรรมเนี ยม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนรวม
6.00

สูงสุดไม่เกิน 5.3500

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ NAV

5.00
สูงสุดไม่เกิน 3.5631

4.00
3.00

2.18406
2.00

สูงสุดไม่เกิน 1.6050
1.60500

1.00

สูงสุดไม่เกิน 0.0749 สูงสุดไม่เกิน 0.1070
0.10700
0.06206

0.00

การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน

0.41000

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

หมำยเหตุ :
- ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยเป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ำมี)
- อัตรำที่เรียกเก็บจริงของค่ำใช้จ่ำยอื่นเป็ นข้อมูลตำมรอบปี บญ
ั ชีล่ำสุดของกองทุน ทัง้ นี ้ ไม่รวมค่ำนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์และ
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
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ตำมที่นำยทะเบียนเรียกเก็บ
50.00 บำท ต่อ 1 ฉบับ
ตำมที่จ่ำยจริง

เก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
50.00 บำท ต่อรำยกำร
ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
ตำมที่จ่ำยจริง

หมำยเหตุ :
- ค่ำธรรมเนียมที่เรียกจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ำมี)
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ผลการดาเนินงานในอดีต
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
1. ดัชนีชวี้ ัด คือ
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETTRI) ในสัดส่วน 100%

2. ผลการดาเนินงานแบบย้อนหลังตามปี ปฏิทนิ
ผลกำรดำเนินงำน

% ต่อปี ของ NAV

60%

ASP-GDF

40.53%
36.08%

40%

BENCHMARK
18.95%

20%

13.82%

3.69%

11.33%

23.78%
17.30%
15.74%
1.74% 4.27%

0%
-4.62%

-20%

2554

-3.63%
2555

-14.50%
2556

-12.28% -11.23%
2557
2558
2559

-3.69%
-5.23%

-11.35% -8.08%
2560

2561

2562

2563

หมำยเหตุ : ในปี ท่จี ดทะเบียนกองทุน ผลกำรดำเนินงำนจะแสดงตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิน้ ปี ปฎิทิน

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -41.14%
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่ำที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564

4. ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 16.20% ต่อปี
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่ำที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาเนินงานและดัชนีชีว้ ัด (Tracking Error: TE) คือ N/A
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General

* 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 ดแอสเซทพลัสกำไรปั นผล
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ข้อมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

จ่ำยไม่เกินปี ละ 12 ครัง้

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

วันจดทะเบียน

วันที่ 21 ธันวำคม 2547

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

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 – 12.00 น.
มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรขำยคืน

: ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขัน้ ต่ำ

: ไม่กำหนด

ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน : 3 วันทำกำร นับถัดจำกวันทำรำยกำรขำยคืน
หน่วยลงทุน
สำหรับบัญชีของธนำคำร KBANK,BBL,SCB,BAY,KTB,KKP,CIMB THAI,UOB
และ ttb จะได้รบั เป็ นเงินโอนเข้ำบัญชี ส่วนธนำคำรอื่นๆ นำฝำกเป็ นเช็คเคลียร์ร่งิ
คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวันได้ท่ี :
- website : www.assetfund.co.th
- NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
รายชื่อผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ
กองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชีช้ วน หรือ
ร้องเรียน

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสกำไรปั นผล

นำยกฤช โคมิน

วันที่ 14 มิถนุ ำยน 2560

นำงสำวทิพย์วดี อภิชยั สิริ

วันที่ 14 มิถนุ ำยน 2560

นำยกมลยศ สุขมุ สุวรรณ

วันที่ 14 มิถนุ ำยน 2560

นำย ยุรนันท์ วิภศู ิริ
วันที่ 15 ตุลำคม 2563
279.61% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564)
กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่ำที่เกิดขึน้ จริงในช่วงเวลำตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนถึง
วันที่รำยงำน
บริษัทหลักทรัพย์ 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

คุณสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมที่ อำจก่อ ให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ได้ท่ี
http://www.assetfund.co.th

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุน ไม่ใช่กำรฝำกเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภำยใต้ควำมคุม้ ครองของสถำบันคุม้ ครองเงินฝำก จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำร

ลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอำจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
• ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำน ก.ล.ต.
• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชีช้ วนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงควำม
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมหรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดกำรกองทุนรวมได้สอบทำนข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564 แล้วด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะ
ผูร้ บั ผิดชอบในกำรดำเนินกำรของกองทุนรวม และขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทำให้ผอู้ ื่นสำคัญผิด

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสกำไรปั นผล
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คาอธิบายเพิม่ เติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้ ซึ่งขึน้ กับปั จจัยภำยนอก เช่น สภำวะเศรษฐกิจกำร
ลงทุน ปั จจัยทำงกำรเมืองทัง้ ในและต่ำงประเทศ เป็ นต้น โดยรำคำตรำสำรหนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงในทิศทำงตรงข้ำมกับกำรเปลี่ยนแปลง
ของอัตรำดอกเบีย้ เช่น หำกอัตรำดอกเบีย้ ในตลำดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตรำดอกเบีย้ ของตรำสำรหนีท้ ่ีออกใหม่ก็จะสูงขึน้
ด้วย ดังนั้นรำคำตรำสำรหนีท้ ่ีออกมำก่อนหน้ำจะมีกำรซือ้ ขำยในระดับรำคำที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่
ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกำสเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำมำกกว่ำกองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่ำ
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่มลู ค่ำของหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลง
จำกปั จจัยภำยนอก เช่น สภำวะเศรษฐกิจกำรลงทุน ปั จจัยทำงกำรเมืองทั้งในและต่ำงประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจำรณำได้จำ กค่ำ
standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หำกกองทุนรวมมีค่ำ SD สูง แสดงว่ำกองทุนรวมมีควำมผันผวนจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ของรำคำหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจำกกองทุนลงทุน
ในผูอ้ อกตรำสำรรำยใดๆ มำกกว่ำ 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หำกเกิดเหตุกำรณ์ท่ีสง่ ผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงิน
หรือควำมมั่นคงของผูอ้ อกตรำสำรรำยดัง กล่ำว กองทุนอำจมีผลกำรดำเนินงำนที่ผันผวนมำกกว่ำกองทุนที่กระจำยกำรลงทุนใน
หลำยผูอ้ อกตรำสำร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจำก
กองทุนลงทุนในบำงหมวดอุตสำหกรรมมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมนัน้
กองทุนดังกล่ำวอำจมีผลกำรดำเนินงำนที่ผนั ผวนมำกกว่ำกองทุนที่กระจำยกำรลงทุนในหลำยหมวดอุตสำหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจำกกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่ำว เช่น กำรเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่ำวอำจมีผลกำรดำเนินงำนที่ผนั ผวนมำกกว่ำกองทุนที่กระจำยกำรลงทุนในหลำยประเทศ
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อืน่ ๆ
Tracking Error คือ ควำมผันผวนของส่วนต่ำงของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีว้ ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็น
ถึงประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีชีว้ ดั ของกองทุนรวมว่ำมีกำรเบี่ยงเบนออกไปจำกดัชนีชีว้ ดั มำกน้อยเพียงใด เช่น หำกกองทุนรวมมี
ค่ำ TE ต่ ำ แสดงว่ำ อัตรำผลตอบแทนของกองทุน มี กำรเบี่ ย งเบนออกไปจำกดัชนี ชี ว้ ัดในอัตรำที่ ต่ ำ ดังนั้น กองทุน รวมนี จ้ ึงมี
ประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีอำ้ งอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่ำ TE สูง แสดงว่ำอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมมีกำรเบี่ยงเบน
ออกจำกดัชนีชวั้ ดั ในอัตรำที่สงู ดังนัน้ โอกำสที่ผลตอบแทนกำรลงทุนจะเป็ นไปตำมผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) คำนวณจำกมูลค่ำที่ต่ำกว่ำระหว่ำงผลรวมของมูลค่ำกำรซือ้ ทรัพย์สินกับ
ผลรวมของมูลค่ำกำรขำยทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลำบัญชีท่ผี ่ำนมำ หำรด้วยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุน
รวมในรอบระยะเวลำบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผลู้ งทุนทรำบถึงมูลค่ำกำรซือ้ ขำยทรัพย์สิน และสะท้อนกลยุทธ์กำรลงทุนของกองทุน เช่น
กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนัน้ ทรัพย์สินที่นำมำคำนวณ
รวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สนิ ประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีกำรซือ้ ขำยเปลี่ยนมือเพื่อกำรลงทุน เช่น ตรำสำรทุน ตรำสำรหนี ้ เป็ นต้น
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