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การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตังแต่วันท ี1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  

ผู้ลงทุนไมส่ามารถนาํมาลดหย่อนภาษีได้ 

 

การลงทนุในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 
  

คุณกาํลังจะลงทนุอะไร? 

ผลการดาํเนินงาน 

กองทนุรวมนีเหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นทีลงทุน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอืนๆ 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว 

Asset Plus Long-Term Equity Fund (ASP-LTF) 

(ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชนท์างภาษี : ASP-LTF-T) 

กองทุนตราสารทุน 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) 

กองทุนทีลงทุนแบบไม่มีความเสียงตา่งประเทศ 

บริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน 

แอสเซท พลัส จาํกัด 

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : 

ได้รับการรับรอง CAC 
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คุณกาํลังจะลงทนุอะไร? 

 
เน้นลงทุนในหุน้สามัญของบริษัทจดทะเบียนทีมีปัจจัยพืนฐานดีและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนือง และ/หรือตราสารแห่งทุนซึง

ผลตอบแทนของตราสารดงักล่าวอา้งอิงกบัผลตอบแทนของหุน้ หรือกลุ่มหุน้ของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 65 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวม เวน้แต่ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนีและบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที

เกิดขึนดงักล่าวใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

กรณีทรีาคาตลาดของหลกัทรพัยเ์กิดความผนัผวนอย่างรุนแรงในช่วงใกลว้นัสินรอบบญัชีทาํใหไ้ม่สามารถปรบัสดัส่วนการลงทุนไดท้ัน 

กรณีทเีกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินหรือมีปัจจยัในประเทศหรือนอกประเทศ ทาํใหไ้ม่สามารถลงทุนไดต้ามสดัส่วนทกีาํหนด 

รวมทงัลงทนุในตราสารแห่งหนี และ/หรือเงินฝาก ตราสารกงึหนีกึงทนุ ตลอดจนหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์ินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธี

อืนอย่างใดอย่างหนงึหรือหลายอย่าง ตามทีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทงันี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไวซึ้งสญัญาซือ

ขายล่วงหนา้ (Derivative) และตราสารหนีทีมีลกัษณะของสญัญาซือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 

 

กลยุทธใ์นการบริหารจัดการลงทุน : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลือนไหวสงูกว่าดชันีชีวดั (Active Management)  

 
- ผูล้งทนุทีสามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีกองทนุไปลงทุน ซึงอาจจะปรบัตวัเพิมสงูขึน หรือลดลงจนตาํกว่ามลูค่าทีลงทุนและ

ทาํใหข้าดทนุได ้

- ผูล้งทนุทีคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีดีกว่าการลงทุนในตราสารหนีทวัไป 

- กองทนุมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุของกองทนุเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่  

1. ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชนท์างภาษี (ASP-LTF-T) เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทีลงทุนก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 เท่านัน 

โดยเงินลงทุนสามารถนาํไปลดหย่อนภาษีได ้ทังนี ตังแต่วนัที 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป บริษัทจัดการไม่เปิดใหผู้ล้งทุนซือหน่วยลงทุน

ชนิดมีสิทธิประโยชนท์างภาษี (ASP-LTF-T) ไดอ้ีก 

2. ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชนท์างภาษี (ASP-LTF-A) เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทีลงทุนตงัแต่วนัที 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

โดยเงินลงทุนไม่สามารถนาํไปลดหย่อนภาษีได ้และตอ้งการรบัผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสม

ผลประโยชนจ์ากการลงทนุ (Total return) 

 

กองทนุนี ไม่เหมาะ กับใคร 

- ผูล้งทนุทีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจาํนวนเงินทีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 
 

ทาํอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสียงกองทนุรวมนี 

 อ่านหนงัสือชีชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นบัสนุนการขายและบริษัทจัดการ  
 อย่าลงทนุหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสียงของกองทนุรวมนีดีพอ  
  

กองทุนรวมนีเหมาะกับใคร? 
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- ผูถื้อหน่วยลงทุนทีถือครองหน่วยลงทนุก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 ไม่สามารถนาํหน่วยลงทุนไปจาํหน่าย จ่ายโอน จาํนาํหรือนาํไป

เป็นหลกัประกนัได ้กรณีเป็นกองทนุรวมหุน้ระยะยาวทีจดัตงัขึนก่อนวันที 1 มกราคม 2563 

- กรณีทีตอ้งการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ มายังชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชนท์างภาษี (ASP-LTF-T) จะตอ้งทาํการสบัเปลียน

หน่วยลงทุน มาจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอืนทีมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เช่นเดียวกนัเท่านนั 

- กรณีทีต้องการสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมหุน้ระยาวอืน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดกองทุนรวม 

หุน้ระยะยาวอืน (กองทนุปลายทาง) เพือรกัษาสิทธิประโยชนท์างภาษีของตนเองใหต่้อเนือง 

- ในกรณีทีมีแนวโนม้ว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด บริษัทจัดการ

อาจใชด้ลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิกคาํสังซอืขายหน่วยลงทนุทีไดร้บัไวแ้ลว้หรือหยดุรบัคาํสงัดงักล่าวได ้

- กองทุนนีอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทงัหมด ดงันัน หากผูถื้อ

หน่วยลงทุนดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงใหก้องทุนตอ้งเลิกกองทุนรวมได ้ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือ

หน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ไดที้เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th 

 

 

แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเสียงของกองทนุรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

 

โอกาสขาดทนุเงนิตน้ 

เสียงปานกลาง 

ค่อนข้างสูง เสยีงปานกลาง 

ค่อนข้างตาํ 

เสียงตาํ เสียงสูงมาก 

เสียงสงู 

สูง ตาํ 
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ปัจจัยความเสียงทสีาํคัญ 

ความเสียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) ขอ้มลู ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 

ความผนัผวนของ 

ผลการดาํเนินงาน (SD) 

           ตาํ                       สงู 

กลุ่มหุน้ทเีนน้ลงทนุ 

           ตาํ                    สงู 

ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) ขอ้มลู ณ วนัที 30 มถินุายน 2564 

ความเสียงจากการกระจกุตัวลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึง (high issuer concentration risk) 

การกระจกุตัวลงทุน 

ในผูอ้อกตราสารรวม 

ตาํ                      สงู 

ความเสียงจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง (high sector concentration risk) 

การกระจกุตัวลงทุน 

ในหมวดอตุสาหกรรม 

ตาํ                    สูง 

หมายเหต ุ: กองทนุนีมกีารลงทนุกระจุกตวัในหมวดอตุสาหกรรม Energy & Utilities  

 

  

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

general large cap mid / small sector 

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

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 
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(% ของ NAV) 

 

ชอืทรัพยส์นิและการลงทนุสูงสุด 5 อนัดับ 

 

ทังนี คุณสามารถดูข้อมูลทเีป็นปัจจุบันได้ท ีwww.assetfund.co.th 

 

  

12.51%

2.87%

3.64%

5.12%

9.07%

1.57%

1.37%

21.61%
1.50%

10.57%

4.14%

6.91%

6.70%

12.88%

-0.45% เงินฝาก/ตวัแลกเงิน

การทอ่งเทยีวและสนัทนาการ

การแพทย์

ธนาคาร

ขนสง่และโลจิสติกส์

ประกนัภยัและประกนัชีวิต

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

พลงังานและสาธารณปูโภค

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

พาณิชย์

เงินทนุและหลกัทรพัย์

ชินสว่นอิเล็กทรอนิกส์

สือและสงิพิมพ์

อาหารและเครืองดมื

อืนๆ

สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นทีลงทุน 
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได้รับดังนัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ดังกล่าวก่อนการลงทุน* 

ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

 
           การจัดการ    ผู้ดูแลผลประโยชน ์    นายทะเบียน           ค่าใชจ้่ายอืน         รวมค่าใช้จ่าย 

หมายเหต ุ: 

- ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายเป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพมิ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทาํนองเดียวกนั (ถา้มี)  

- อัตราทีเรียกเก็บจริงของค่าใชจ่้ายอืนเป็นขอ้มูลตามรอบปีบัญชีล่าสุดของกองทุน ทังนี ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลักทรพัยแ์ละ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรพัย ์(ถา้มี) 

- สามารถดูขอ้มลูค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายยอ้นหลงัของกองทุนในหนงัสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัไดที้ www.assetfund.co.th 

ทงันค่ีาธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีเรียกเก็บจริงจากองทนุรวมทงัหมดจะไม่เกินอตัรารอ้ยละของรวมค่าใชจ่้ายสงูสดุ 

 

ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้ถือหนว่ย (% ของมลูค่าซือขาย) 

รายการ สูงสูดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  0.25% ยกเวน้ ไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ  0.25% ยกเวน้ ไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมสบัเปลียนหน่วยลงทุนเขา้  0.25% ยกเวน้ ไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมสบัเปลียนหน่วยลงทุนออก  200 บาท ต่อรายการ 200 บาท ต่อรายการ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 50.00 บาท ต่อ 1 ฉบบั ยกเวน้ ไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมอนืๆ ตามทีจ่ายจริง ตามทีจ่ายจริง 

หมายเหต ุ:  

-  ค่าธรรมเนียมทเีรียกจากผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพมิภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทาํนองเดียวกัน (ถา้มี) 

-  บริษัทจดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุน กรณีเป็นการสบัเปลียนหน่วยลงทุนภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ 

- ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T) ไม่สามารถนําไป จาํหน่าย โอน จาํนาํ หรือนาํไปเป็น

หลกัประกนัได ้ทงันี เพอืใหเ้ป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด  

1.60500 

0.05885 0.12840 0.06000 

1.85225 
 สูงสุดไม่เกิน 2.1400 

  สูงสุดไม่เกิน  0.0749  สูงสุดไม่เกิน 0.1284

  สูงสุดไม่เกิน 3.0067

 สูงสุดไม่เกิน 5.3500

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

ค่า
ธร

รม
เนี

ยม
ท

เีรี
ยก

เก
็บ

จริ
ง

%
 ต

่อปี
ขอ

ง 
N

AV

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียม 



กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุน้ระยะยาว (ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชนท์างภาษี : ASP-LTF-T) 7 

 

 

*ผลการดาํเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิงยนืยันถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต* 

 

1. ดัชนีชีวดั คอื 

ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SETTRI) ในสดัส่วน 100% 

2. ผลการดาํเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทนิ 

 
หมายเหตุ : ในปีทจีดทะเบียนกองทุน ผลการดาํเนินงานจะแสดงตงัแต่วนัทีจดทะเบียนกองทนุจนถึงสินปีปฎิทิน 

3. ASP-LTF-T นีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -42.61% 

* กรณีกองทนุจดัตงัไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทเีกิดขึนนบัตงัแต่จดัตงักองทุนจนถึงวนัที 30 มิถุนายน 2564 

4. ความผันผวนของผลการดาํเนินงาน (standard deviation) ของ ASP-LTF-T คือ 16.02% ต่อปี 

* กรณีกองทนุจดัตงัไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทเีกิดขึนนบัตงัแต่จดัตงักองทุนจนถึงวนัที 30 มิถุนายน 2564 

5. ความผันผวนของสว่นต่างผลการดาํเนินงานและดัชนีชีวดั (Tracking Error : TE) ของ ASP-LTF-T คือ N/A 

6. ประเภทกองทนุรวมเพอืใช้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ณ จุดขาย คอื Equity General 

 
* สามารถดขูอ้มลูปัจจบุันไดท้ี: http://www.aimc.or.th 

7. ผลการดาํเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด  

 

* เป็นขอ้มลู ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 คณุสามารถดขูอ้มลูทีเป็นปัจจุบนัไดที้ www.assetfund.co.th  
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นโยบายการจ่ายปันผล จ่ายไม่เกินปีละ 1 ครงั 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 

วนัจดทะเบียน วนัที 23 พฤศจกิายน 2547 

อายุโครงการ ไม่กาํหนด 

ซือและขายคืนหน่วยลงทุน วนัทาํการซือ :  

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป บริษัทจัดการไม่เปิดใหผู้ล้งทนุซอืหน่วยลงทุน

ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชนท์างภาษี (ASP-LTF-T) ไดอ้ีก  

วันทาํการขาย :  

ทกุวันทาํการ : ตงัแต่เวลาเปิดทาํการ – 15.30 น. 

มลูค่าขนัตาํของการขายคืน  : ไม่กาํหนด 

ยอดคงเหลือขนัตาํ : ไม่กาํหนด 

ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน  : 3 วันทาํการ นับถัดจากวันทาํรายการขายคืน

หน่วยลงทุน 

สาํหรบับญัชขีองธนาคาร KBANK,BBL,SCB,BAY,KTB,KKP,CIMB THAI,UOB 

และ ttb จะไดร้บัเป็นเงินโอนเขา้บญัชี ส่วนธนาคารอืนๆ นาํฝากเป็นเช็คเคลียรร์งิ 

คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์ินรายวันไดท้ี : 

- website : www.assetfund.co.th  

- NAV Center ที www.thaimutualfund.com 

รายชือผู้จัดการกองทนุ น.ส. ทิพยว์ดี อภิชยัสิริ วนัที 14 มิถุนายน 2560 

นายกฤช โคมิน วนัที 14 มิถุนายน 2560 

นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ วนัที 14 มิถุนายน 2560 

นาย ยรุนนัท ์วิภศิูร ิ วนัที 15 ตุลาคม  2563 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ 

กองทุนรวม (PTR) 

283.83% (ขอ้มลู ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564) 

กรณีกองทุนจดัตงัไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าทีเกิดขึนจริงในช่วงเวลาตงัแต่วนัทีจดทะเบียนถึง

วนัทีรายงาน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือคืน บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั  

หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุที  

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จาํกดั แต่งตงัขึน 

ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชีชวน หรือ 

รอ้งเรียน 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จาํกดั 

ทีอยู่ : เลขท ี175 อาคารสาธรซิตีทาวเวอร ์ชนั 17  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์: 0-2672-1111 

Website : www.assetfund.co.th 

E-mail : customercare@assetfund.co.th 

ธุรกรรมทอีาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท ี

http://www.assetfund.co.th 

ข้อมูลอืนๆ 
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 การลงทนุในหน่วยลงทนุ ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทงัไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จงึมีความเสียงจาก

การลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจาํนวน 

 ไดร้บัอนมุตัิจดัตงั และอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนักงาน ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึง

ความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสือชีชวนของกองทุนรวมหรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน ทงันี 

บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานขอ้มูลในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสาํคัญ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 แล้วดว้ยความ

ระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการของกองทุนรวม และขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาํให้

ผูอื้นสาํคญัผิด 
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ความเสียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  

(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี เกิดจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียซงึขึนกับปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน 

ปัจจัยทางการเมืองทงัในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจะเปลียนแปลงในทิศทางตรงขา้มกบัการเปลียนแปลงของอตัรา

ดอกเบีย เช่น หากอตัราดอกเบียในตลาดเงินมีแนวโนม้ปรบัตวัสงูขึน อตัราดอกเบียของตราสารหนีทีออกใหม่ก็จะสงูขึนดว้ย ดงันนัราคา

ตราสารหนีทีออกมาก่อนหนา้จะมีการซือขายในระดบัราคาทีตาํลง โดยกองทุนรวมทีมีอายุเฉลียของทรพัยสิ์นทีลงทนุ (portfolio duration) 

สงูจะมีโอกาสเผชิญกบัการเปลียนแปลงของราคามากกว่ากองทนุรวมทีมี portfolio duration ตาํกว่า 

(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสียงทีมลูค่าของหลกัทรพัยท์ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลียนแปลงเพิมขึนหรือลดลงจาก

ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึงพิจารณาไดจ้ากค่า standard 

deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมคี่า SD สงู แสดงว่ากองทนุรวมมีความผนัผวนจากการเปลียนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 

 

ความเสียงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)  

(1) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน

ในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกิดเหตกุารณท์ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือ

ความมนัคงของผูอ้อกตราสารรายดงักล่าว กองทุนอาจมีผลการดาํเนินงานทีผนัผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายผูอ้อก

ตราสาร 

(2) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน

ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าว

อาจมีผลการดาํเนินงานทีผนัผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม  

(3) ความเสียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศ

ใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ 

สงัคม เป็นตน้ กองทนุดงักล่าวอาจมีผลการดาํเนินงานทีผนัผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

  

คาํอธิบายเพิมเติม 
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Tracking Error คือ ความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลียของกองทนุรวมและผลตอบแทนของดชันีชีวดัซงึสะทอ้นใหเ้ห็นถึง

ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดชันีชีวัดของกองทุนรวมว่ามีการเบียงเบนออกไปจากดชันีชีวดัมากนอ้ยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมี

ค่า TE ตาํ แสดงว่า อตัราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบียงเบนออกไปจากดชันีชีวดัในอตัราทตีาํ ดงันนั กองทนุรวมนีจงึมีประสิทธิภาพ

ในการเลียนแบบดชันีอา้งอิง ในขณะทีกองทุนรวมทีมีค่า TE สงู แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบียงเบนออกจากดชันี

ชวัดัในอตัราทีสงู ดงันนั โอกาสทีผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดนอ้ยลง เป็นตน้ 

 

อัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) คาํนวณจากมลูค่าทีตาํกว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซอืทรพัยส์ินกับผลรวม

ของมลูค่าการขายทรพัยสิ์นทีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชีทีผ่านมา หารดว้ยมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเฉลียของกองทุนรวมใน

รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพือให้ผูล้งทุนทราบถึงมูลค่าการซือขายทรพัยส์ิน และสะทอ้นกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน 

Passive Management จะมี PTR ตาํ ในขณะทีกองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนัน ทรพัย์สินทีนาํมาคาํนวณรวมใน 

PTR จึงควรเป็นทรพัยส์ินประเภททโีดยลกัษณะแลว้จะมีการซือขายเปลียนมือเพอืการลงทนุ เชน่ ตราสารทนุ ตราสารหนี เป็นตน้ 

อืนๆ 


