ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ไทย
Asset Plus Thai Equity Fund

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แอสเซท พลัส จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

(ASP-THEQ)
กองทุนตราสารทุน
ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
บริษัทจัดการจะนาเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งทุน และ/หรือหน่วยลงทุน หรือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่ในกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนีแ้ ละบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ ดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
1. กรณีท่รี าคาตลาดของหลักทรัพย์เกิดความผันผวนอย่างรุ นแรงในช่วงใกล้วนั สิน้ รอบบัญชี ทาให้ไม่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ทนั
2. กรณีท่เี กิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินหรือมีปัจจัยในประเทศหรือนอกประเทศ ทาให้ไม่สามารถลงทุนได้ตามสัดส่วนที่กาหนด
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์
ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารหนีท้ ่ีมีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note)
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชีว้ ดั (Active Management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
- ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุน
และทาให้ขาดทุนได้
- ผูท้ ่สี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวดีกว่าการลงทุนในตราสารหนีท้ ่วั ไป

กองทุนนี้ ไม่เหมาะ กับใคร
- ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงกองทุนรวมนี้
 อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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2

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivative) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่นอ้ ยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุน สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
- ในกรณีท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการ
อาจใช้ดลุ ยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรือหยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้
- 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

เสี่ยงต่า

ต่า
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โอกาสขาดทุนเงินต้น

เสี่ยงสูงมาก

สู ง
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ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ความผันผวนของ
≤ 5%
5 - 10%
10 - 15%
15 - 25%
ผลการดาเนินงาน (SD)

> 25%

ต่า เดือน
general

กลุ่มหุน้ ที่เน้นลงทุน

สูง
large cap

mid / small

sector

ต่า

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High concentration risk) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
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 Energy& Utilities
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
(% ของ NAV)

2.10%
2.86%

1.90%

2.60%

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

-1.28%

ธนาคาร

9.19%

ขนส่งและโลจิสติกส์

2.82%
11.93%

11.14%
5.58%
3.27%

11.43%

ประกันภัยและประกันชีวิต
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
พลังงานและสาธารณูปโภค
พาณิชย์
เงินทุนและหลักทรัพย์

11.87%
21.98%

2.59%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สื่อและสิ่งพิมพ์
อาหารและเครือ่ งดื่ม
บริการเฉพาะกิจ
Telecom
อื่นๆ

ชื่อทรัพย์สนิ และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.assetfund.co.th
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนี ยมมี ผลกระทบต่ อผลตอบแทนที่ คุ ณจะได้ รับดั งนั้ น คุ ณควรพิ จารณาการเรียกเก็ บค่าธรรมเนี ยม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนรวม
3.50

สูงสุดไม่เกิน 3.2100

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ต่อป๊ ของ NAV

3.00
2.50

สูงสุดไม่เกิน 2.1400

1.8476

2.00
1.6050

1.50

สูงสุดไม่เกิน 1.0000

1.00
สูงสุดไม่เกิน 0.0749

0.50

0.0321

0.00

การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน 0.2675

0.1605

นายทะเบียน

0.0500

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
- อัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็ นข้อมูลตามรอบปี บญ
ั ชีล่าสุด ของกองทุน ทัง้ นี ้ ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
- สามารถดูขอ้ มูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลังของกองทุนในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญได้ท่ี www.assetfund.co.th
ทัง้ นีค้ า่ ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงจากองทุนรวมทัง้ หมดจะไม่เกินอัตราร้อยละ 3.2100 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถวั เฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถอื หน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รายการ
สูงสูดไม่เกิน
เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
1.07%
1.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
1.07%
ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
1.07%
1.00%
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
1.07%
ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
50.00 บาท ต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
50.00 บาท ต่อ 1 ฉบับ
ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
- บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ไทย
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ผลการดาเนินงานในอดีต
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
1. ดัชนีชวี้ ดั คือ
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETTRI) ในสัดส่วน 100%

2. ผลการดาเนินงานแบบย้อนหลังตามปี ปฏิทนิ
ผลการดาเนินงาน
30%

23.78% 21.88%

% ต่อปี ของ NAV

20%
10%

10.18%

ASP-THEQ

17.30%
9.80%
8.01%
4.27%

11.55%

1.63%

BENCHMARK

0%
-10%
-12.20% -11.23%

-20%

-5.23%

-8.08%
-17.56%

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

หมายเหตุ : ในปี ที่จดทะเบียนกองทุน ผลการดาเนินงานจะแสดงตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิน้ ปี ปฎิทิน

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -44.42%
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

4. ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 17.20% ต่อปี
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

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

* สามารถดูขอ้ มูลปัจจุบนั ได้ท่ี : http://www.aimc.or.th

7. ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด

* เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.assetfund.co.th
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ไทย
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันจดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
ไม่กาหนด
วันทาการซือ้ :
ทุกวันทาการ : ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ – 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก : 5,000.00 บาท
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป : 5,000.00 บาท
วันทาการขาย :
ทุกวันทาการ : ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ – 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ต่า
: ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : 3 วันทาการ นับถัดจากวันทารายการขายคืน
หน่วยลงทุน
สาหรับบัญชีของธนาคาร KBANK, BBL, SCB, BAY, KTB, KKP, CIMB THAI และ
TMB จะได้รบั เป็ นเงินโอนเข้าบัญชี ส่วนธนาคารอื่นๆ นาฝากเป็ นเช็คเคลียร์ร่งิ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ
กองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชีช้ วน หรือ
ร้องเรียน

ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ไทย

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี :
- website : www.assetfund.co.th
- NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
นายกมลยศ สุขมุ สุวรรณ
วันที่ 20 เมษายน 2560
น.ส. ทิพย์วดี อภิชยั สิริ
วันที่ 14 มิถุนายน 2560
นายกฤช โคมิน
วันที่ 14 มิถุนายน 2560
นายยุรนันท์ วิภศู ริ ิ
วันที่ 15 ตุลาคม 2563
403.84% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนถึง
วันที่รายงาน
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 แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2672-1111
Website : www.assetfund.co.th
E-mail : customercare@assetfund.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
http://www.assetfund.co.th
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 การลงทุนในหน่วยลงทุน ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ

ลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความ

ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะ
ผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ่ืนสาคัญผิด

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ไทย
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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 ่อี อกใหม่ก็จะสูงขึน้ ด้วย
ดังนั้นราคาตราสารหนี ท้ ่ีออกมาก่อนหน้าจะมี การซือ้ ขายในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ ยของทรัพย์สินที่ลงทุน
(portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลง
จากปั จจัย ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิ จการลงทุน ปั จจัย ทางการเมื อ งทั้งในและต่างประเทศ เป็ น ต้น ซึ่ง พิ จ ารณาได้จากค่ า
standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในผูอ้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ท่สี ่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน
หรือความมั่นคงของผูอ้ อกตราสารรายดัง กล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายผูอ้ 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 ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ท่สี ่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ไทย
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อื่นๆ
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีว้ ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีว้ ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชีว้ ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมี
ค่า TE ต่ า แสดงว่า อัต ราผลตอบแทนของกองทุ น มี ก ารเบี่ ย งเบนออกไปจากดัช นี ชี ้วัด ในอัต ราที่ ต่ า ดัง นั้น กองทุน รวมนี ้จึง มี
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีคา่ TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบน
ออกจากดัชนีชวั้ ดั ในอัตราที่สงู ดังนัน้ โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) คานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สินกับผลรวม
ของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมใน
รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผูล้ งทุนทราบถึงมูลค่าการซือ้ ขายทรัพย์สิน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน
Passive Management จะมี PTR ต่า ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพ ย์สินที่นามาคานวณรวมใน
PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซือ้ ขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี ้ เป็ นต้น
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