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หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
กองทุนนีล้งทุนกระจุกตัวในผู้ออก จงึมีความเส่ียงทีผู้่ลงทุนอาจสูญเสียเงนิลงทุนจ านวนมาก 

 
การลงทนุในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ  

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

ผลการด าเนินงาน 
 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 
 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์นิทีล่งทุน 

ค่าธรรมเนียม 
 

ข้อมูลอืน่ๆ 
 

 
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี ้2 

Asset Plus Fixed Income Fund 2 
(ASP2) 

กองทนุตราสารหนี ้
กองทุนทีล่งทุนแบบมคีวามเส่ียงทัง้ในและต่างประเทศ 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน 
แอสเซท พลัส จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : 
ได้รับการรับรอง CAC 
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คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 
 
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารแห่งหนีต้่างประเทศ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ
หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่น ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดใหก้องทนุลงทนุได ้

กองทุนอาจท าสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอรเ์วิรด์ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จาก 
อตัราแลกเปลี่ยน ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัตวัแปร (Structured Note) 
 
กลยุทธใ์นการบริหารจัดการลงทนุ : มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีว้ดั (Active Management) 

 

- ผูล้งทนุที่คาดหวงัผลตอบแทนที่สงูกวา่เงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนที่อาจต ่ากว่าหุน้ได ้ 
 
 
กองทุนนี ้ไม่เหมาะ กับใคร 

- ผูล้งทนุที่เนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แน่นอน หรอืรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 

- ผูล้งทนุที่ตอ้งการลงทนุเฉพาะในตราสารหนีท้ี่มีคณุภาพดีสภาพคล่องสงู และมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาต ่า เน่ืองจาก
กองทนุรวมนีไ้ม่ถกูจ ากดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุในทรพัยส์ินดงักลา่วเช่นเดียวกบักองทนุรวมตลาดเงิน 

- ผูล้งทนุที่ตอ้งการสภาพคลอ่งสงู เน่ืองจากกองทนุสามารถขายไถ่ถอนหน่วยลงทนุทกุรอบ 16 วนั 
 
 

ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงกองทุนรวมนี ้

• อ่านหนงัสอืชีช้วนฉบบัเต็ม  หรอืสอบถามผูส้นบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ  

• อย่าลงทนุหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

 
  

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 
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- กองทนุรวมนีไ้ม่ไดถ้กูจ ากดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต ่าเช่นเดียวกบักองทนุรวมตลาดเงิน ดงันัน้ 
จงึมีความเสี่ยงสงูกวา่กองทนุรวมตลาดเงิน 

- กองทนุรวมนีอ้าจมีการลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีสภาพคล่องต ่าจึงอาจไม่สามารถซือ้ขายตราสารหนีไ้ดใ้นเวลาที่ตอ้งการหรอืในราคาที่
เหมาะสม 

- ในกรณีที่มีแนวโนม้วา่จะมีการขายคืนหน่วยลงทนุเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจดัการ
อาจใชด้ลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุที่ไดร้บัไวแ้ลว้หรอืหยดุรบัค าสั่งดงักลา่วได ้

- กองทุนนีอ้าจ/จะมีการกระจุกตวัของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดงันั้น หากผูถื้อ
หน่วยลงทุนดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหก้องทุนตอ้งเลิกกองทุนรวมได ้ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือ
หน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ www.assetfund.co.th 

 
 
 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 
 

 

โอกาสขาดทุนเงนิต้น 

เส่ียงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง เส่ียงปานกลาง 

ค่อนข้างต ่า 

เส่ียงต ่า เส่ียงสูงมาก 

เส่ียงสูง 

สูง ต ่า 
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ปัจจัยความเส่ียงทีส่ าคัญ 

ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 

อนัดบัความน่าเช่ือถือสว่นใหญ่ของกองทนุรวม 

credit rating ตาม 
national credit rating 

ต ่า สงู 

credit rating ตาม 
international credit rating 

ต ่า สงู 
หมายเหต ุ: แรเงากรณีที่มีการลงทนุในอนัดบัความน่าเช่ือถือ (credit rating) นัน้ เกินกวา่ 20% ของ NAV 

ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 

อายเุฉลี่ยของทรพัยส์ินที่ลงทนุ 

ต ่า สงู 

ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนินงาน (SD) 

ต ่า สงู 

ความเส่ียงจากการกระจุกตัว (High concentration risk) ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 

ความเสี่ยงจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk) 
การกระจกุตวัลงทนุ 
ในผูอ้อกตราสารรวม 

ต ่า สงู 

ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่ง (high sector concentration risk) 
การกระจกุตวัลงทนุ 
ในหมวดอตุสาหกรรม 

ต ่า สงู 
หมายเหต ุ: กองทนุนีม้ีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Finance & Securities 

ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจกุตวัในประเทศใดประเทศหนึ่ง (high country concentration risk) 

การกระจกุตวัรายประเทศ 

ต ่า สงู 
หมายเหต ุ: กองทนุนีไ้ม่มีการลงทนุกระจกุตวัในต่างประเทศ 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (exchange rate risk) 

การปอ้งกนัความเสี่ยง fx 

ต ่า สงู 
 

  

ต ่ากว่า 3 เดือน

  

3 เดือนถึง 1ปี 1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี 

 

มากกวา่ 5 ปี 

≤ 5% 

เดือน  

5 - 10% 

 

10 - 15% 

 

15 - 25% 

 

> 25% 

ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไม่ปอ้งกนั 

 

Gov.bond / AAA AA,A BBB ต ่ากว่า BBB unrated 

Gov.bond / AAA AA,A BBB ต ่ากว่า BBB unrated 

≤ 10% 

  

10 - 20% 20 - 50% 50 - 80% 

 

> 80% 

≤ 20% 

  

20% - 50% 50% - 80% > 80% 

 

≤ 20% 

  

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

 
 

ช่ือทรัพยสิ์นและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ 

 
หมายเหต ุ: เป็นขอ้มลู ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 

น า้หนักการลงทุนตามอันดับความน่าเช่ือถอื 
(% ของ NAV) 

 

 

 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: เป็นขอ้มลู ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 

ทัง้นี ้คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบนัได้ที ่www.assetfund.co.th  

ตราสารหนีภ้าคเอกชน
22.10%

ตราสารหนี้
ภาครฐับาล 65.46%

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
13.13%

อ่ืนๆ -0.69%

65.46%

13.13%

22.10%

Gov bond/AAA

AA

A

BBB

ต ่ากวา่BBB

unrated

ตราสารหนีใ้นประเทศ         

สัดส่วนของประเภททรัพยส์นิทีล่งทุน 
 

file:///C:/Users/tassaya_vo/Desktop/update%20โครงการ/fact%20sheet%20June%202018/www.assetfund.co.th
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน* 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

 
           การจัดการ    ผู้ดูแลผลประโยชน ์    นายทะเบยีน           ค่าใช้จ่ายอ่ืน         รวมค่าใช้จ่าย 

หมายเหต ุ: 
- ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี)  
- อตัราที่เรยีกเก็บจรงิของค่าใชจ้่ายอื่นเป็นขอ้มลูตามรอบปีบญัชีลา่สดุของกองทนุ ทัง้นี ้ไม่รวมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละ                
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(ถา้มี) 

- สามารถดขูอ้มลูค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายยอ้นหลงัของกองทนุในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญัไดท้ี่ www.assetfund.co.th 
ทัง้นีค้่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จรงิจากองทนุรวมทัง้หมดจะไม่เกินอตัรารอ้ยละของรวมคา่ใชจ้่ายสงูสดุ 

 
ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ถอืหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 

รายการ สูงสูดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไมมี่  ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไมมี่  ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามที่นายทะเบียนเรยีกเกบ็ 50.00 บาท ตอ่รายการ 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 50.00 บาท ตอ่ 1 ฉบบั ยกเวน้ ไม่เรยีกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ ตามที่จ่ายจรงิ 

หมายเหต ุ:  
-  ค่าธรรมเนียมที่เรยีกจากผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี) 
  

0.2140 
0.0535 0.1070 

0.5600 

0.9345 สูงสุดไม่เกิน 0.8560

สูงสุดไม่เกิน  0.0749 สูงสุดไม่เกิน 0.1070

สูงสุดไม่เกิน 2.1721

สูงสุดไม่เกิน 3.2100

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

ค่า
ธร

รม
เนี
ยม

ทีเ่
รีย

กเ
กบ็

จริ
ง

%
 ต
่อป๊

ขอ
ง 

NA
V

ค่าธรรมเนียมเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียม 
 

www.assetfund.co.th
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*ผลการด าเนินงานในอดตี มิได้เป็นส่ิงยนืยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต* 

1. ดัชนีชีว้ัด คือ 
- ดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ในสดัส่วน (50%) 
- อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลา้นบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย 
และธนาคารไทยพาณิชย ์ในสดัส่วน (50%) 

2. ผลการด าเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทนิ 

 
 หมายเหต ุ: ในปีที่จดทะเบียนกองทนุ ผลการด าเนินงานจะแสดงตัง้แตว่นัที่จดทะเบียนกองทนุจนถึงสิน้ปีปฎิทิน 

3. กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -0.81% 
* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้นบัตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุจนถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 

4. ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (standard deviation) คือ 0.15% ต่อปี 
* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้นบัตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุจนถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2564  

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการด าเนินงานและดัชนีชีว้ัด (Tracking Error : TE) คือ N/A 

6. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใช้เปรียบเทยีบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ Short Term General Bond 

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

7. ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด  

 
* เป็นขอ้มลู ณ วนัที่ 30 มถินุายน 2564 คณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัได ้www.assetfund.co.th  
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นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
วันจดทะเบยีน วนัที่ 23 กนัยายน 2548 
อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
ซือ้และขายคนืหน่วยลงทุน วันท าการซือ้ :  

ทกุวนัท าการ : ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ – 15.30 น. 
มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก  :  5,000.00 บาท 
มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป  :  5,000.00 บาท 

วันท าการขาย :  
ทกุรอบ 16 วนั นบัจากวนัท าการรบัซือ้คืนกอ่นหนา้ หากตรงกบัวนัหยดุจะเลื่อน 
เป็นวนัท าการถดัไป  : ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ – 12.00 น.  
มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคืน  : ไม่ก าหนด 
ยอดคงเหลอืขัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

ระยะเวลาการรบัเงินคา่ขายคืน  : 1 วนัท าการ นบัถดัจากวนัท ารายการขาย
คืนหน่วยลงทนุ 

 
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 นายไมตร ี โสตางกรู วนัที่ 1   กรกฎาคม 2562 
นายสิทธิเดชน ์เอีย้วสกลุ           วนัที่ 22 กนัยายน 2563 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

29.39% (ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564) 

กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะแสดงคา่ที่เกิดขึน้จรงิในช่วงเวลาตัง้แตว่นัที่
จดทะเบียนถึงวนัที่รายงาน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
หรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่  
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 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 ์

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

 
  

ข้อมูลอืน่ๆ 
 

http://www.assetfund.co.th/
http://www.assetfund.co.th/
mailto:customercare@assetfund.co.th
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• การลงทนุในหน่วยลงทนุ ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จงึมีความเสี่ยงจาก
การลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

• ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต. 
• การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึง
ความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมหรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ ทัง้นี ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญ ณ  วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 แลว้ดว้ยความ
ระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวม และขอรบัรองวา่ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้
ผูอ้ื่นส าคญัผิด 
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ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารที่
ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการช าระหนีโ้ดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและฐานะ
การเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดงัต่อไปนี ้ 

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P ค าอธิบาย 

ระดบัที่น่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดิตสงูที่สดุ มีความเสี่ยงต ่าที่สดุ  
ที่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือวา่ มีความเสี่ยง
ต ่ามาก ที่จะไมส่ามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

A A(tha) A A 
ความเสี่ยงต ่า ที่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้าม
ก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี่ยงปานกลาง ที่จะไม่สามารถช าระหนี้
ไดต้ามก าหนด 

ระดบัต ่ากวา่น่าลงทนุ 
ต ่ากวา่  
BBB 

ต ่ากวา่  
BBB(tha) 

ต ่ากวา่  
Baa 

ต ่ากวา่  
BBB 

ความเสี่ยงสงู ที่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้าม
ก าหนด 

 
ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ซึ่งขึน้กบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขา้มกบัการเปลี่ยนแปลง
ของอตัราดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโนม้ปรับตวัสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ก็จะสงูขึน้
ดว้ย ดังนั้นราคาตราสารหนีท้ี่ออกมาก่อนหนา้จะมีการซือ้ขายในระดบัราคาที่ต  ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรพัยส์ินที่
ลงทนุ (portfolio duration) สงูจะมีโอกาสเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมที่มี portfolio duration ต ่ากว่า 
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลูค่าของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรอืลดลง
จากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ่งพิจารณาไดจ้ากค่า 
standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สงู แสดงว่ากองทุนรวมมีความผนัผวนจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหลกัทรพัยส์งู 
 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน 
มีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงินดอลลารใ์นช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง 
กองทนุรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงที่บาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อน
ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมดว้ยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการบริหารความเสี่ยงจากดงักลา่ว ซึง่ท าไดด้งัต่อไปนี ้
- ป้องกันความเส่ียงทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทนุไม่มีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
- ป้องกนัความเส่ียงบางส่วน โดยตอ้งระบสุดัสว่นการปอ้งกนัความเสี่ยงไวอ้ย่างชดัเจน : ผูล้งทนุอาจมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผูล้งทนุอาจมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจาก
การป้องกนัความเสี่ยงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวมในการพิจารณาวา่จะปอ้งกนัความเสี่ยงหรอืไม่ 
- ไม่ป้องกันความเส่ียงเลย : ผูล้งทนุมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
  

ค าอธิบายเพิม่เตมิ 
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ความเส่ียงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)  
(1) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทนุลงทนุ
ในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกิดเหตกุารณท์ี่สง่ผลกระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน 
หรือความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายผูอ้อกตราสาร 
(2) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณท์ี่ส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมนัน้ 
กองทนุดงักลา่วอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกวา่กองทนุที่กระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม  
(3) ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทนุลงทนุใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว  เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้ กองทนุดงักลา่วอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกวา่กองทนุที่กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 
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Tracking Error คือ ความผนัผวนของสว่นต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทนุรวมและผลตอบแทนของดชันีชีว้ดัซึง่สะทอ้นใหเ้ห็น

ถึงประสิทธิภาพในการเลยีนแบบดชันีชีว้ดัของกองทนุรวมวา่มีการเบี่ยงเบนออกไปจากดชันีชีว้ดัมากนอ้ยเพียงใด เช่น หากกองทนุรวมมี

ค่า TE ต ่า แสดงวา่ อตัราผลตอบแทนของกองทนุมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดชันีชีว้ดัในอตัราที่ต  ่า ดงันัน้ กองทนุรวมนีจ้งึมีประสิทธิภาพ

ในการเลียนแบบดชันีอา้งอิง ในขณะที่กองทนุรวมที่มีค่า TE สงู แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทนุรวมมีการเบี่ยงเบนออกจาก

ดชันีชัว้ดัในอตัราที่สงู ดงันัน้ โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทนุจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดนอ้ยลง เป็นตน้ 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) ค านวณจากมลูค่าที่ต  ่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัยส์ินกบั

ผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยส์ินที่กองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมา หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิเฉลี่ยของกองทนุรวม

ในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั เพื่อใหผู้ล้งทนุทราบถงึมลูค่าการซือ้ขายทรพัยส์ิน และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของกองทนุ เช่น กองทนุ 

Passive Management จะมี PTR ต ่า ในขณะที่กองทนุ Active Management จะมี PTR สงู ดงันัน้ ทรพัยส์ินที่น  ามาค านวณรวมใน 

PTR จงึควรเป็นทรพัยส์ินประเภทที่โดยลกัษณะแลว้จะมีการซือ้ขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทนุ เช่น ตราสารทนุ ตราสารหนี ้เป็นตน้ 
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