
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส

Asset Plus Foreign Fixed Income Plus Fund (ASP-FFPLUS)
ชนิดหน่วยลงทุน : สะสมมูลค่า

ชื่อย่อ class : ASP-FFPLUSA

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-
investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC 

จัดอันดับกองทุน Morningstar : -

"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้

ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

กองทุน -0.32 -0.32 -0.13 -2.92

ดัชนีชี้วัด 0.61 0.61 2.00 -0.44

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 1.41 1.41 2.70 2.70

ความฝันผวนกองทุน 2.66 2.66 2.79 3.10

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 1.40 1.40 1.72 1.98

3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

กองทุน 0.68 -0.97 N/A -1.10

ดัชนีชี้วัด 0.84 1.72 N/A 1.90

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -0.64 -0.68 N/A N/A

ความฝันผวนกองทุน 2.42 5.08 N/A 4.82

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 1.35 1.33 N/A 1.22 www.assefund.co.th

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Global Bond Fully F/X Hedge
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือหน่วย CIS 
และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกันโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้ และอาจ
มีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) 
 - การลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะทําการป�องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
 - กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 12 เม.ย. 60
วันเริ่มต้น class : 12 เม.ย. 60
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
อายุกองทุน : ไม่กําหนด
ผู้จัดการกองทุน
นาย ไมตรี โสตางกูร ( ตั้งแต่ 01 ก.ค. 62 ) 

ดัชนีชี้วัด
ดัชนี Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value 
Hedged USD อายุ 1 - 3 ปี ปรับด้วยต้นทุนการป�องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป�นสกุลเงิน
บาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วน 100%

คําเตือน
- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่้การฝากเงิน
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป�นสิ่งยืนยันถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต



ASP-FFPLUSA

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 1.61 0.00

การรับซื้อคืน ไม่มี ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 1.61 0.00

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี

การโอนหน่วย/รายการ 50.00 50.00

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี), ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
คิดเป็นบาท/รายการ 
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.61 0.00

รวมค่าใช้จ่าย 2.68 0.10

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) 

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

% NAV

UNITED STATES 55.83

LUXEMBOURG 20.83

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

% NAV

BANK OF THAILAND 5.92

SRISAWAD CORPORATION PUBLIC 
COMPANY LIMITED

4.79

SENADEVELOPMENT PUBLIC 
COMPANY LIMITED

3.60

AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED

3.59

TRUE CORPORATION PUBLIC 
COMPANY LIMITED

3.58

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ
(% NAV) 

ในประเทศ nation International

Gov bond/AAA 5.92

AA

A 7.17

BBB 8.39

ต่ํากว่า BBB

Unrated

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก*

% NAV

VCSH US-FF 47.09

AWEMFUA LX-FF 20.83

BND US-FF 8.74

SAWAD24OA 4.79

SENA242A 3.60

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% NAV

หน่วยลงทุน 76.66

ตราสารหนี้เอกชน 15.56

ตราสารหนี้รัฐบาล 5.92

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน 5.28

อื่นๆ -3.42

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown : -19.30 %

Recovering Period : -

Fx Hedging : 92.16 %

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 1.16 เท่า

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ : 2 เดือน 19 วัน

Yield to Maturity : 0.59 %

การซื้อหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการซื้อ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเป�ดทําการ - 15:30 น. เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเป�ดทําการ - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา : 1,000 บาท การขายคืนขั้นต่ํา : 0 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั่นต่ํา : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั้นต่ํา : 0 บาท

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5

หมายเหตุ : T+5 = 5 วันทําการ นับถัดจากวันทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของ
กองทุน** 
 - วันทําการ หมายถึง วันเป�ดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ กองทุนต่างประเทศ และประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุน (ถ้ามี)



ASP-FFPLUSA
หมายเหตุ :
*VCSH US-FF : Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH US), AWEMFUA LX-FF : AXA WF ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low 
Carbon F USD, BND US-FF : VANGUARD TOTAL BOND MARKET, SAWAD24OA : หุ�นกู�ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ชุดที่1 
ครบปี 2567 และ SENA242A : หุ�นกู�ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม�นท� จํากัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถ่ถอน ปี 2567

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและ/หรือกองต่างประเทศ)

AXA WF ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon F USD ISIN Code : LU0800573189

Bloomberg code : AWEMFUA LX

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF ISIN Code : US92206C4096

Bloomberg code : VCSH US

** สามารถดูวันหยุดกองทุนได�ที่เว็บไซต�ของบริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต�ของผู�สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ�ามี)
ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ของกองทุนต่างประเทศที่มีการลงทุนได�ที่ https://investor.vanguard.com/investment-
products/etfs/profile/vcsh#fund-management, https://funds.axa-im.lu/fund-centre/-/funds-center/axa-wf-act-emerging-markets-short-duration-
bonds-low-carbon-f-usd-acc-44946#/literature และ https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/bnd 

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร�เซ็นต�ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย�อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูง
สุดไปจนถึงจุดต่ําสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข�อมูลที่ช่วยให�ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข�อมูลให�ผู�ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต�นใช�ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร�เซ็นต�ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย�ในพอร�ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลัก
ทรัพย�กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย�ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด�วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio 
turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย�บ่อยครั้งของผู�จัดการกองทุนและทําให�มีต�นทุนการซื้อขายหลักทรัพย�ที่สูง จึงต�องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุน
รวมเพื่อประเมินความคุ�มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย�ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
กับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท�อนถึงอัตราผล
ตอบแทนที่กองทุนรวมควรได�รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได�รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต�ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร�างผลตอบแทนได�สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผล
จากประสิทธิภาพของผู�จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข�าลงทุนในหลักทรัพย�ได�อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย�ในพอร�ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น�อยกว่า 1 แสดงว่า หลัก
ทรัพย�ในพอร�ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน�อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย�ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลัก
ทรัพย�ในพอร�ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย�ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร�างผลตอบแทนให�
ใกล�เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได�รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต�นที่จะได�รับคืน 
นํามาคิดลดเป็นมูลค่าป�จจุบัน โดยใช�วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมี
การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร�เซ็นต�ต่อปี จึงสามารถนําไปใช�เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือ
ครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล�เคียงกันได�

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด
  ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร� ชั้น 17  ถนนสาทรใต� แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท� : 0-2672-1111, E-mail : customercare@assetfund.co.th, Website : www.assetfund.co.th



หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส

Asset Plus Foreign Fixed Income Plus Fund (ASP-FFPLUS)
ชนิดหน่วยลงทุน : รับซื้อคืนอัตโนมัติ

ชื่อย่อ class : ASP-FFPLUSR

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-
investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC 

จัดอันดับกองทุน Morningstar : -

"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้

ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

กองทุน -0.31 -0.31 -0.12 -2.84

ดัชนีชี้วัด 0.61 0.61 2.00 -0.44

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 1.41 1.41 2.70 2.70

ความฝันผวนกองทุน 2.66 2.66 2.80 3.10

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 1.40 1.40 1.72 1.98

3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

กองทุน 0.75 -0.93 N/A -1.07

ดัชนีชี้วัด 0.84 1.72 N/A 1.90

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -0.64 -0.68 N/A N/A

ความฝันผวนกองทุน 2.42 5.08 N/A 4.82

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 1.35 1.33 N/A 1.22 www.assefund.co.th

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Global Bond Fully F/X Hedge
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือหน่วย CIS 
และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกันโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้ และอาจ
มีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) 
 - การลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะทําการป�องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
 - กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 12 เม.ย. 60
วันเริ่มต้น class : 12 เม.ย. 60
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
อายุกองทุน : ไม่กําหนด
ผู้จัดการกองทุน
นาย ไมตรี โสตางกูร ( ตั้งแต่ 01 ก.ค. 62 ) 

ดัชนีชี้วัด
ดัชนี Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value 
Hedged USD อายุ 1 - 3 ปี ปรับด้วยต้นทุน การป�องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป�นสกุลเงิน
บาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วน 100%

คําเตือน
- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่้การฝากเงิน
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป�นสิ่งยืนยันถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต



ASP-FFPLUSR

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 1.61 0.00

การรับซื้อคืน ไม่มี ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 1.61 0.00

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี

การโอนหน่วย/รายการ 50.00 50.00

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี), ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยคิด
เป็นบาท/รายการ 
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้
จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.61 0.00

รวมค่าใช้จ่าย 2.68 0.10

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) 

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

% NAV

UNITED STATES 55.83

LUXEMBOURG 20.83

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

% NAV

BANK OF THAILAND 5.92

SRISAWAD CORPORATION PUBLIC 
COMPANY LIMITED

4.79

SENADEVELOPMENT PUBLIC 
COMPANY LIMITED

3.60

AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED

3.59

TRUE CORPORATION PUBLIC 
COMPANY LIMITED

3.58

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ
(% NAV) 

ในประเทศ nation International

Gov bond/AAA 5.92

AA

A 7.17

BBB 8.39

ต่ํากว่า BBB

Unrated

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก*

% NAV

VCSH US-FF 47.09

AWEMFUA LX-FF 20.83

BND US-FF 8.74

SAWAD24OA 4.79

SENA242A 3.60

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% NAV

หน่วยลงทุน 76.66

ตราสารหนี้เอกชน 15.56

ตราสารหนี้รัฐบาล 5.92

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน 5.28

อื่นๆ -3.42

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown : -19.30 %

Recovering Period : -

Fx Hedging : 92.16 %

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 1.16 เท่า

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ : 2 เดือน 19 วัน

Yield to Maturity : 0.59 %

การซื้อหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการซื้อ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเป�ดทําการ - 15:30 น. เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเป�ดทําการ - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา : 1,000 บาท การขายคืนขั้นต่ํา : 0 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั่นต่ํา : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั้นต่ํา : 0 บาท

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5

หมายเหตุ : T+5 = 5 วันทําการ นับถัดจากวันทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของ
กองทุน** 
- สําหรับหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
- วันทําการ หมายถึง วันเป�ดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ กองทุนต่างประเทศ และประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุน (ถ้ามี)



ASP-FFPLUSR
หมายเหตุ :
*VCSH US-FF : Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH US), AWEMFUA LX-FF : AXA WF ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low 
Carbon F USD, BND US-FF : VANGUARD TOTAL BOND MARKET, SAWAD24OA : หุ�นกู�ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ชุดที่1 
ครบปี 2567 และ SENA242A : หุ�นกู�ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม�นท� จํากัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถ่ถอน ปี 2567

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและ/หรือกองต่างประเทศ)

AXA WF ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon F USD ISIN Code : LU0800573189

Bloomberg code : AWEMFUA LX

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF ISIN Code : US92206C4096

Bloomberg code : VCSH US

** สามารถดูวันหยุดกองทุนได�ที่เว็บไซต�ของบริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต�ของผู�สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ�ามี)
ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ของกองทุนต่างประเทศที่มีการลงทุนได�ที่ https://investor.vanguard.com/investment-
products/etfs/profile/vcsh#fund-management, https://funds.axa-im.lu/fund-centre/-/funds-center/axa-wf-act-emerging-markets-short-duration-
bonds-low-carbon-f-usd-acc-44946#/literature และ https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/bnd 

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร�เซ็นต�ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย�อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูง
สุดไปจนถึงจุดต่ําสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข�อมูลที่ช่วยให�ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข�อมูลให�ผู�ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต�นใช�ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร�เซ็นต�ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย�ในพอร�ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลัก
ทรัพย�กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย�ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด�วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio 
turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย�บ่อยครั้งของผู�จัดการกองทุนและทําให�มีต�นทุนการซื้อขายหลักทรัพย�ที่สูง จึงต�องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุน
รวมเพื่อประเมินความคุ�มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย�ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
กับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท�อนถึงอัตราผล
ตอบแทนที่กองทุนรวมควรได�รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได�รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต�ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร�างผลตอบแทนได�สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผล
จากประสิทธิภาพของผู�จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข�าลงทุนในหลักทรัพย�ได�อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย�ในพอร�ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น�อยกว่า 1 แสดงว่า หลัก
ทรัพย�ในพอร�ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน�อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย�ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลัก
ทรัพย�ในพอร�ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย�ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร�างผลตอบแทนให�
ใกล�เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได�รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต�นที่จะได�รับคืน 
นํามาคิดลดเป็นมูลค่าป�จจุบัน โดยใช�วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมี
การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร�เซ็นต�ต่อปี จึงสามารถนําไปใช�เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือ
ครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล�เคียงกันได�

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด
  ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร� ชั้น 17  ถนนสาทรใต� แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
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