หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคั factsheet
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
Asset Plus Active Asset Allocation Fund (ASP-AAA)
ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมผสม
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
กลุ่ม Moderate Allocation
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุนและ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS และ/หรือ
ทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ กองทุนจะลง
ทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสั าซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุน
- การลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะทาการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีป ิทิน (%ต่อปี)

ชนิดหน่วยลงทุน : สะสมมูลค่า
ชื่อย่อ class : ASP-AAA-A

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วน
การลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 04 ก.พ. 62
วันเริ่มต้น class : 04 ก.พ. 62
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
อายุกองทุน : ไม่กาหนด
ผู้จัดการกองทุน
นาย ไมตรี โสตางกูร ( ตั้งแต่ 01 ก.ค. 62 )
ดัชนีชี้วัด
ดัชนี MSCI Emerging Markets Net Total Return สัดส่วน
5.00% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทน
เปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน, อัตราผลตอบแทน
รวมของ Corporate Bond Index (BBB up) ที่มีอายุคงเหลือ
ระหว่าง 1-3 ปี สัดส่วน 60.00%, ดัชนี TOPIX Net Total
Return สัดส่วน 5.00% , ดัชนี STOXX Europe 600 Net
Return Index สัดส่วน 5.00%, ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริม
ทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 10.00%, ดัชนี
ผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดส่วน 5.00%, ดัชนี
S&P 500 Net Total Return สัดส่วน 10.00%

ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

กองทุน

-3.93

-0.10

-1.09

-2.32

ดัชนีชี้วัด

-2.93

-0.22

-0.16

-1.90

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-5.29

-0.95

-2.08

-2.08

ความฝันผวนกองทุน

5.00

5.32

4.94

4.94

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

4.33

4.11

4.23

4.29

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

กองทุน

0.89

N/A

N/A

1.88

ดัชนีชี้วัด

3.05

N/A

N/A

4.00

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-0.32

N/A

N/A

N/A

ความฝันผวนกองทุน

5.69

N/A

N/A

5.17

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

5.45

N/A

N/A

5.01

คาเตือน
- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่้การฝากเงิน
- ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เปนสิ่งยืนยันถึง
ผลการดาเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar :
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้
ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"
www.assefund.co.th

ASP-AAA-A
การซื้อหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลเชิงสถิติ

วันทาการซื้อ : ทุกวันทาการซื้อขาย

วันทาการขายคืน : ทุกวันทาการซื้อขาย

Maximum Drawdown :

-12.20 %

เวลาทาการ : ตั้งแต่เวลาเปดทาการ - 15:30 น.

เวลาทาการ : ตั้งแต่เวลาเปดทาการ - 15:30 น.

Recovering Period :

9 เดือน 21 วัน

การซื้อครั้งแรกขั้นต่า : 1,000 บาท

การขายคืนขั้นต่า : 0 บาท

Fx Hedging :

90.97 %

การซื้อครั้งถัดไปขั่นต่า : 1,000 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่า : 0 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 0.59 เท่า

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5
หมายเหตุ : T+5 = 5 วันทาการ นับถัดจากวันทารายการขายคืนหน่วยลงทุน

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียม

% NAV

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

การจัดการ

1.61

1.00

UNITED STATES

13.70

รวมค่าใช้จ่าย

4.28

1.42

JAPAN

4.12

GERMANY

2.80

SINGAPORE

0.73

LUXEMBOURG

16.29

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียม

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

การขาย

1.00

0.25

การรับซื้อคืน

ไม่มี

ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

1.00

0.25

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

ไม่มี

ไม่มี

50.00

50.00

การโอนหน่วย/รายการ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี), ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย คิด
เป็นบาท/รายการ ทั้งนี้ บริษัทจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วย
ลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้
จ่ายในการบริการจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก*
% NAV

% NAV

ตราสารหนี้เอกชน

43.65

AGSDFUS LX

16.29

หน่วยลงทุน

40.19

SENA242A

9.14

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

5.62

JWD232A

9.04

ตราสารหนี้รัฐบาล

5.42

JMT233A

7.32

ตราสารทุน

2.63

SSP241A

6.07

อื่นๆ

2.49

ASP-AAA-A

หมายเหตุ :
*AGSDFUS LX : AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds Fund (AGSDFUS LX), SENA242A : หุนกของบริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จากัด(มหา น) ครังที
1/2563 ุดที 2 ครบกาหนด ถ่ถอน ป 2567, JWD232A : หุนก ม่ดอยสิทธิและ ม่มีประกันของบมจ.เจดับเบิลยดี อินโฟโลจิสติกส ครังที 1/2563 ครบป 2566, JMT233A : หุนก
ของบริษัท เจ เอม ที เนตเวอรค เ อรวิสเ ส จากัด (มหา น) ครังที 1/63 ตรบป 2566 และ SSP241A : หุนกของ บริษัท เสริมสราง พาวเวอร คอรปอเร ัน จากัด (มหา น) ครัง
ที1/64 ครบป2567
- ผลการดาเนินงานและดั นี ีวัดยอนหลัง 5 ปป ิทิน นปทีจดทะเบียนกองทุนจะแสดงตังแต่วันทีจดทะเบียนกองทุนจนถึงสินปป ิทิน

คาอธิบาย
Maximum Drawdown เปอรเ นตผลขาดทุนสงสุดของกองทุนรวม นระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือตังแต่จัดตังกองทุนกรณีทียัง ม่ครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยทีจุดสง
สุด ปจนถึงจุดตาสุด น ่วงที NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นขอมลที ่วย หทราบถึงความเสียงทีอาจจะขาดทุนจากการลงทุน นกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพือเป็นขอมล หผลงทุนทราบถึงระยะเวลาตังแต่การขาดทุนสงสุดจนถึงระยะเวลาทีฟื้นกลับมาทีเงินทุนเริมตน ระยะเวลานานเท่า ด
FX Hedging เปอรเ นตของการลงทุน นสกุลเงินต่างประเทศทีมีการป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถีของการ ือขายหลักทรัพย นพอรตกองทุน น ่วงเวลา ด ่วงเวลาหนึง โดยคานวณจากมลค่าทีตากว่าระหว่างผลรวมของมลค่าการ ือหลัก
ทรัพยกับผลรวมของมลค่าการขายหลักทรัพยของกองทุนรวม นรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลีย นรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมทีมีค่า portfolio
turnover สง บ่ง ีถึงการ ือขายหลักทรัพยบ่อยครังของผจัดการกองทุนและทา หมีตนทุนการ ือขายหลักทรัพยทีสง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุน
รวมเพือประเมินความคุมค่าของการ ือขายหลักทรัพยดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิมของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสียงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
กับอัตราผลตอบแทนทีปราศจากความเสียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผล
ตอบแทนทีกองทุนรวมควร ดรับเพิมขึนเพือ ดเ ยกับความเสียงทีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมทีมีค่า Sharpe Ratio สงกว่าจะเป็นกองทุนทีมีประสิทธิภาพ นการบริหารจัดการ
ลงทุนทีดีกว่า เนืองจาก ดรับผลตอบแทนส่วนเพิมทีสงกว่าภาย ตระดับความเสียงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมือเปรียบเทียบกับดั นี ีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ทีสง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทน ดสงกว่าดั นี ีวัด ึงเป็นผล
จากประสิทธิภาพของผจัดการกองทุน นการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุน นหลักทรัพย ดอย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย นพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลียนแปลงของตลาด Beta นอยกว่า 1 แสดงว่า หลัก
ทรัพย นพอรตการลงทุนมีการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกว่าการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพยของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลัก
ทรัพย นพอรตการลงทุนมีการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพยของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพ นการเลียนแบบดั นี ีวัด โดยหาก tracking error ตา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพ นการสรางผลตอบแทน ห
กลเคียงกับดั นี ีวัด กองทุนรวมทีมีค่า tracking error สง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลียห่างจากดั นี ีวัดมากขึน
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน นตราสารหนีโดยถือจนครบกาหนดอายุ ึงคานวณจากดอกเบียทีจะ ดรับ นอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนทีจะ ดรับคืน
นามาคิดลดเป็นมลค่าปจจุบัน โดย วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี คานวณจากค่าเฉลียถ่วงนาหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแต่ละตัวทีกองทุนมี
การลงทุน และเนืองจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอรเ นตต่อป จึงสามารถนา ป เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนีทีมีนโยบายถือ
ครองตราสารหนีจนครบกาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที กลเคียงกัน ด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเ ท พลัส จากัด
โทรศัพท : 0-2672-1111
E-mail : customercare@assetfund.co.th
Website : www.assetfund.co.th
ทีอย่ : เลขที 175 อาคารสาธร ิตีทาวเวอร ัน 17
ถนนสาทร ต แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคั factsheet
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
Asset Plus Active Asset Allocation Fund (ASP-AAA)
ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมผสม
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
กลุ่ม Moderate Allocation
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุนและ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS และ/หรือ
ทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ กองทุนจะลง
ทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสั าซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุน
- การลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะทาการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีป ิทิน (%ต่อปี)

ชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ชื่อย่อ class : ASP-AAA-R

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วน
การลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 04 ก.พ. 62
วันเริ่มต้น class : 04 ก.พ. 62
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
อายุกองทุน : ไม่กาหนด
ผู้จัดการกองทุน
นาย ไมตรี โสตางกูร ( ตั้งแต่ 01 ก.ค. 62 )
ดัชนีชี้วัด
อัตราผลตอบแทนรวมของ Corporate Bond Index (BBB up) ที่
มีอายุคงเหลือระหว่าง 1-3 ปี สัดส่วน 60.00%, ดัชนีผลตอบแทน
รวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน
10.00%, ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดส่วน
5.00%, ดัชนี S&P 500 Net Total Return สัดส่วน 10.00%,
ดัชนี STOXX Europe 600 Net Return Index สัดส่วน 5.00%,
ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 5.00%, ดัชนี MSCI
Emerging Markets Net Total Return สัดส่วน 5.00% โดยปรับ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ
วันที่คานวณผลตอบแทน

ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

กองทุน

-3.99

-0.11

-1.12

-2.38

ดัชนีชี้วัด

-2.93

-0.22

-0.16

-1.90

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-5.29

-0.95

-2.08

-2.08

ความฝันผวนกองทุน

5.00

5.32

4.95

4.94

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

4.33

4.11

4.23

4.29

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

กองทุน

0.83

N/A

N/A

1.82

ดัชนีชี้วัด

3.05

N/A

N/A

4.00

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-0.32

N/A

N/A

N/A

ความฝันผวนกองทุน

5.69

N/A

N/A

5.17

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

5.45

N/A

N/A

5.01

คาเตือน
- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่้การฝากเงิน
- ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เปนสิ่งยืนยันถึง
ผลการดาเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar :
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้
ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"
www.assefund.co.th

ASP-AAA-R
การซื้อหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลเชิงสถิติ

วันทาการซื้อ : ทุกวันทาการซื้อขาย

วันทาการขายคืน : ทุกวันทาการซื้อขาย

Maximum Drawdown :

-12.21 %

เวลาทาการ : ตั้งแต่เวลาเปดทาการ - 15:30 น.

เวลาทาการ : ตั้งแต่เวลาเปดทาการ - 15:30 น.

Recovering Period :

9 เดือน 21 วัน

การซื้อครั้งแรกขั้นต่า : 1,000 บาท

การขายคืนขั้นต่า : 0 บาท

Fx Hedging :

90.97 %

การซื้อครั้งถัดไปขั่นต่า : 1,000 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่า : 0 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 0.59 เท่า

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5
หมายเหตุ : T+5 = 5 วันทาการ นับถัดจากวันทารายการขายคืนหน่วยลงทุน
- สาหรับหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติบริษัทจัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียม

% NAV

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

การจัดการ

1.61

1.00

LUXEMBOURG

16.29

รวมค่าใช้จ่าย

4.28

1.42

UNITED STATES

13.70

JAPAN

4.12

GERMANY

2.80

SINGAPORE

0.73

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียม

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

การขาย

1.00

0.25

การรับซื้อคืน

ไม่มี

ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

1.00

0.25

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

ไม่มี

ไม่มี

50.00

50.00

การโอนหน่วย/รายการ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี), ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย คิด
เป็นบาท/รายการ ทั้งนี้ บริษัทจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วย
ลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้
จ่ายในการบริการจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก*
% NAV

% NAV

ตราสารหนี้เอกชน

43.65

AGSDFUS LX

16.29

หน่วยลงทุน

40.19

SENA242A

9.14

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

5.62

JWD232A

9.04

ตราสารหนี้รัฐบาล

5.42

JMT233A

7.32

ตราสารทุน

2.63

SSP241A

6.07

อื่นๆ

2.49

ASP-AAA-R

หมายเหตุ :
*AGSDFUS LX : AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds Fund (AGSDFUS LX), SENA242A : หุนกของบริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จากัด(มหา น) ครังที
1/2563 ุดที 2 ครบกาหนด ถ่ถอน ป 2567, JWD232A : หุนก ม่ดอยสิทธิและ ม่มีประกันของบมจ.เจดับเบิลยดี อินโฟโลจิสติกส ครังที 1/2563 ครบป 2566, JMT233A : หุนก
ของบริษัท เจ เอม ที เนตเวอรค เ อรวิสเ ส จากัด (มหา น) ครังที 1/63 ตรบป 2566 และ SSP241A : หุนกของ บริษัท เสริมสราง พาวเวอร คอรปอเร ัน จากัด (มหา น) ครัง
ที1/64 ครบป2567
- ผลการดาเนินงานและดั นี ีวัดยอนหลัง 5 ปป ิทิน นปทีจดทะเบียนกองทุนจะแสดงตังแต่วันทีจดทะเบียนกองทุนจนถึงสินปป ิทิน

คาอธิบาย
Maximum Drawdown เปอรเ นตผลขาดทุนสงสุดของกองทุนรวม นระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือตังแต่จัดตังกองทุนกรณีทียัง ม่ครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยทีจุดสง
สุด ปจนถึงจุดตาสุด น ่วงที NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นขอมลที ่วย หทราบถึงความเสียงทีอาจจะขาดทุนจากการลงทุน นกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพือเป็นขอมล หผลงทุนทราบถึงระยะเวลาตังแต่การขาดทุนสงสุดจนถึงระยะเวลาทีฟื้นกลับมาทีเงินทุนเริมตน ระยะเวลานานเท่า ด
FX Hedging เปอรเ นตของการลงทุน นสกุลเงินต่างประเทศทีมีการป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถีของการ ือขายหลักทรัพย นพอรตกองทุน น ่วงเวลา ด ่วงเวลาหนึง โดยคานวณจากมลค่าทีตากว่าระหว่างผลรวมของมลค่าการ ือหลัก
ทรัพยกับผลรวมของมลค่าการขายหลักทรัพยของกองทุนรวม นรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลีย นรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมทีมีค่า portfolio
turnover สง บ่ง ีถึงการ ือขายหลักทรัพยบ่อยครังของผจัดการกองทุนและทา หมีตนทุนการ ือขายหลักทรัพยทีสง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุน
รวมเพือประเมินความคุมค่าของการ ือขายหลักทรัพยดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิมของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสียงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
กับอัตราผลตอบแทนทีปราศจากความเสียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผล
ตอบแทนทีกองทุนรวมควร ดรับเพิมขึนเพือ ดเ ยกับความเสียงทีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมทีมีค่า Sharpe Ratio สงกว่าจะเป็นกองทุนทีมีประสิทธิภาพ นการบริหารจัดการ
ลงทุนทีดีกว่า เนืองจาก ดรับผลตอบแทนส่วนเพิมทีสงกว่าภาย ตระดับความเสียงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมือเปรียบเทียบกับดั นี ีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ทีสง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทน ดสงกว่าดั นี ีวัด ึงเป็นผล
จากประสิทธิภาพของผจัดการกองทุน นการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุน นหลักทรัพย ดอย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย นพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลียนแปลงของตลาด Beta นอยกว่า 1 แสดงว่า หลัก
ทรัพย นพอรตการลงทุนมีการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกว่าการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพยของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลัก
ทรัพย นพอรตการลงทุนมีการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพยของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพ นการเลียนแบบดั นี ีวัด โดยหาก tracking error ตา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพ นการสรางผลตอบแทน ห
กลเคียงกับดั นี ีวัด กองทุนรวมทีมีค่า tracking error สง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลียห่างจากดั นี ีวัดมากขึน
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน นตราสารหนีโดยถือจนครบกาหนดอายุ ึงคานวณจากดอกเบียทีจะ ดรับ นอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนทีจะ ดรับคืน
นามาคิดลดเป็นมลค่าปจจุบัน โดย วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี คานวณจากค่าเฉลียถ่วงนาหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแต่ละตัวทีกองทุนมี
การลงทุน และเนืองจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอรเ นตต่อป จึงสามารถนา ป เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนีทีมีนโยบายถือ
ครองตราสารหนีจนครบกาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที กลเคียงกัน ด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเ ท พลัส จากัด
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