
กองทุนเปด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท หามขายผูลงทุนรายยอย
Asset Plus Private Real Estate Fund Not for Retail Investors ชนิดสะสมมูลคา

(ASP-PRE-UI) ช่ือยอ : ASP-PRE-UI-A

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุมกองทุนรวม 
• ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมทรัพยสินทางเลือก/หนวยลงทุนของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย(REITs)/Feeder Fund/กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย/กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ

• กลุมกองทุนรวม : Fund of Property Fund - Foreign

นโยบายและกลยุทธการลงทุน
• ลงทุนในหนวยลงทุนกองทุน Brookfield Real Estate Income Trust Inc. Class I 

(กองทุนหลัก) (เดิมช่ือ Oaktree Real Estate Income Trust, Inc.) กอตั้งเม่ือวันท่ี 
27 กรกฎาคม 2017 ในรูปแบบบริษัทในรัฐแมริแลนด (Maryland) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(United States) ประกอบธุรกิจในฐานะทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย โดยมี 
Brookfield REIT Adviser LLC (the “Adviser”) เปนท่ีปรึกษาการลงทุน ซ่ึงเปนบริษัท
ในเครือ Brookfield Asset Management Inc. 

• กองทุนหลักอาจทําการกูยืมเงินเพ่ือประโยชนในการจัดการลงทุนไดไมจํากัดอัตราสวน 
แตท้ังน้ีมีเปาหมายการทําธุรกรรมดังกลาวท่ีอัตราสวนประมาณรอยละ 60 ของมูลคา
สินทรัพยท่ีลงทุน (gross real estate assets) 

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ท้ังเพ่ือวัตถุประสงคในการลงทุน
หรือการปองกันความเส่ียง โดยจะทําการปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 

• กองทุนมุงหวังใหผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) 
และกองทุน Brookfield Real Estate Income Trust Inc. (กองทุนหลัก) มีเปาหมายใน
การสรางโอกาสผลตอบแทนอยางสมํ่าเสมอจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย เชน 
อสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชยและท่ีอยูอาศัย

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (%ตอป)

ระดับความเส่ียง

ขอมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : วันท่ี 20 กรกฏาคม 2565 
วันเริ่มตน class : วันท่ี 20 กรกฏาคม 2565 
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
อายุกองทุน : ไมกําหนด

ผูจัดการกองทุนรวม
นาย กฤช โคมิน (ตั้งแต 20 กรกฏาคม 2565)

ดัชนีชี้วัด : ไมมี เน่ืองจากกองทุน Brookfield Real 
Estate Income Trust Inc. ท่ีไปลงทุนไมมีดัชนีช้ีวัด

คําเตอืน
• การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม 

มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
• ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนหาก

ระยะเวลาการถือครองไมครบ 1 ป**

การเขารวมตอตานทุจรติ : ไดรับการรบัรองจาก CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar : -

“ผูลงทุนสามารถศกึษาเครือ่งมอื
บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ไดในหนงัสือชีช้วนฉบับเตม็”

ความเส่ียงสูงมากอยางมีนัยสําคัญ

“กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซับซอน”

ต่ํา สูง1 2 3 4 5 6 7 8 8+



คาธรรมเนยีมที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเนยีม สูงสุดไมเกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.61 1.34

รวมคาใชจาย 3.85 2.66

คาธรรมเนยีมที่เรยีกเก็บจากผูถอืหนวย (% ของมลูคาซื้อขาย)

คาธรรมเนยีม สูงสุดไมเกิน เก็บจริง

การขาย 1.50 1.07

การรับซ้ือคืน ไมมี ไมมี

การสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขา 1.50 1.07

การสับเปล่ียนหนวยลงทุนออก ไมมี ไมมี

การโอนหนวย 50 บาท/รายการ 50 บาท/รายการ

หมายเหตุ : เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถามี)
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริง
เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธหรือคาใชจายในการบริหารจัดการ

หมายเหตุ : เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถามี)

ขอมูลเชงิสถติิ
Maximum Drawdown -5.38%
Recovering Period -
FX Hedging 103.53%
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน    1.09 เทา
Tracking Error -

สัดสวนประเภททรพัยสินที่ลงทุน
% NAV

หนวยลงทุน 87.07

อื่นๆ 5.53

ตราสารหน้ีรัฐบาล 4.57

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน 2.83

หมายเหตุ : T+4 วันทําการนับแตวันรับซ้ือคืนหนวยลงทุน*** ท้ังน้ี จะทํารายการขายคืนหนวยลงทุนได 
เฉพาะรายการท่ีมีระยะเวลาการถือครองครบ 1 ปนับถัดจากวันท่ีทํารายการซ้ือหนวยลงทุน 
(365 วัน หรือ 366 วัน แลวแตกรณี) โดยการคํานวณระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนแบบ 
first in first out (FIFO) และไมสามารถเลือกรายการท่ีตองการขายคืนหนวยลงทุนได

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก*
% NAV

BROOKFIELD REIT 87.07

CB23505A 4.57

การซื้อหนวยลงทุน
วันทําการซ้ือ : วันแรกของแตละเดือน (The first 
calendar day of each month) หากเปนวันหยุด
ของกองทุนจะเล่ือนเปนวันทําการถัดไป โดยตอง
สงคําส่ังลวงหนา 7 วันทําการ พรอมชําระเงิน
คาส่ังซ้ือหนวยลงทุนลวงหนาเปนเงินสด หรือ
วิธีการอื่นใดเทียบเทาเงินสดเทาน้ัน โดยไมนับรวม
วันหยุดของกองทุน หากวันสงคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน
ลวงหนาตรงกับวันหยุดของกองทุน บริษัทจัดการ
จะเล่ือนเปนวันทําการกอนหนา กรณีชําระเปนเช็ค 
ดราฟท หรือวิธีอื่นใดตองสามารถเรียกเก็บเงินได
ภายในเวลา 15.30 น. ของวันท่ีสงคําส่ังซ้ือ
หนวยลงทุนลวงหนาขางตน 
เวลาทําการ : ตั้งแตเปดทําการ – 15.30 น. 
การซ้ือครั้งแรกขั้นต่ํา : 1 ลานบาท
การซ้ือครั้งถัดไปขั้นต่ํา : 1 แสนบาท

การขายคนืหนวยลงทุน
วันทําการขายคืน : วันสุดทายของแตละเดือน 
(The last calendar day of each month) หาก
เปนวันหยุดของกองทุนจะเล่ือนเปนวันทําการถัดไป
โดยตองสงคําส่ังลวงหนา 3 วันทําการ โดยไมนับ
รวมวันหยุดของกองทุน หากวันสงคําส่ังขายคืน
หนวยลงทุนลวงหนาตรงกับวันหยุดของกองทุน 
บริษัทจัดการจะเล่ือนเปนวันทําการกอนหนา 

เวลาทําการ : ตั้งแตเปดทําการ – 15.30 น. 
การขายคืนขั้นต่ํา : ไมกําหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ํา : ไมกําหนด
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : T+4 วันทําการ

ASP-PRE-UI-A



คําอธบิาย
Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือต้ังแตจัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV
ตอหนวยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตํ่าสุดในชวงที่ NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทนุใน
กองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพ่ือเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทนุเร่ิมตนใชระยะ
เวลานานเทาใด
FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมนุเวียนการลงทนุ ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลคาที่ตํ่ากวาระหวางผลรวมของมูลคา
การซ้ือหลักทรัพยกับผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน 
กองทุนรวมที่มีคา portfolio turnover สูง บงช้ีถึงการซ้ือขายหลักทรัพยบอยคร้ังของผูจัดการกองทุนและทําใหมีตนทุนการซ้ือขายหลักทรัพยทีสู่ง จึงตองพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมเพ่ือประเมินความคุมคาของการซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาว
Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพ่ิมของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสีย่ง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึง
อัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวา เนื่องจากไดรับผลตอบแทนสวนเพ่ิมที่สูงกวาภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีช้ีวัด 
ซ่ึงเปนผลจากประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลกัทรัพยไดอยางเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลีย่นแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 
แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta 
มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดชันีช้ีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสราง
ผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที่มีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยหางจากดชันีช้ีวัดมากข้ึน
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซ่ึงคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตน
ที่จะไดรับคืน นํามาคิดลดเปนมลูคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของตรา
สารหนี้แตละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวาง
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกลเคียงกันได

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

ที่อยู : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร ช้ัน 17 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท : 0-2672-1111, E-mail : customercare@assetfund.co.th, Website : www.assetfund.co.th

การลงทุนในกองทุนอืน่เกินกวา 20% (กองในประเทศ และ/หรือ กองตางประเทศ)
ช่ือกองทุน : Brookfield Real Estate Income Trust Inc.
Web link : https://www.brookfieldreit.com
ISIN Code : ไมมี
Bloomberg code : ไมมี

หมายเหต ุ:
*BROOKFIELD REIT : BROOKFIELD REAL ESTATE INCOME TRUST INC. และ CB23505A : พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 5/92/66
** ผูถือหนวยลงทุนท่ีจะขายคืนหนวยลงทุนได ตอเม่ือเงินลงทุนแตละรายการมีระยะเวลาการถือครองครบ 1 ปนับถัดจากวันท่ีทํารายการซ้ือหนวยลงทุน 
(365 วัน หรือ 366 วัน แลวแตกรณี) ท้ังน้ี การคํานวณระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนตามรูปแบบ first in first out (FIFO) และผูถือหนวยลงทุนไม
สามารถเลือกรายการท่ีตองการขายคืนหนวยลงทุนได 
*** โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของกองทุน สามารถดูวันหยุดกองทุนไดท่ีเว็บไซตของบริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซือคืนหนวยลงทุน (ถามี)
- ผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัดยอนหลัง 5 ปปฎิทิน ในปท่ีจดทะเบียนกองทุนจะแสดงตั้งแตวันท่ีจดทะเบียนกองทุนจนถึงส้ินปปฎิทิน

ASP-PRE-UI-A



กองทุนเปด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท หามขายผูลงทุนรายยอย
Asset Plus Private Real Estate Fund Not for Retail Investors   ชนิดจายปนผล

(ASP-PRE-UI) ช่ือยอ : ASP-PRE-UI-D

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2566

นโยบายและกลยุทธการลงทุน
• ลงทุนในหนวยลงทุนกองทุน Brookfield Real Estate Income Trust Inc. Class I 

(กองทุนหลัก) (เดิมช่ือ Oaktree Real Estate Income Trust, Inc.) กอตั้งเม่ือวันท่ี 
27 กรกฎาคม 2017 ในรูปแบบบริษัทในรัฐแมริแลนด (Maryland) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(United States) ประกอบธุรกิจในฐานะทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย โดยมี 
Brookfield REIT Adviser LLC (the “Adviser”) เปนท่ีปรึกษาการลงทุน ซ่ึงเปนบริษัท
ในเครือ Brookfield Asset Management Inc.  

• กองทุนหลักอาจทําการกูยืมเงินเพ่ือประโยชนในการจัดการลงทุนไดไมจํากัดอัตราสวน 
แตท้ังน้ีมีเปาหมายการทําธุรกรรมดังกลาวท่ีอัตราสวนประมาณรอยละ 60 ของมูลคา
สินทรัพยท่ีลงทุน (gross real estate assets) 

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) ท้ังเพ่ือวัตถุประสงคในการลงทุนหรือ
การปองกันความเส่ียง โดยจะทําการปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 

• กองทุนมุงหวังใหผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) 
และกองทุน Brookfield Real Estate Income Trust Inc. (กองทุนหลัก) มีเปาหมายใน
การสรางโอกาสผลตอบแทนอยางสมํ่าเสมอจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย เชน 
อสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชยและท่ีอยูอาศัย

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (%ตอป)

ระดับความเส่ียง

ขอมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : วันท่ี 20 กรกฏาคม 2565
วันเริ่มตน class : วันท่ี 20 กรกฏาคม 2565
นโยบายการจายเงินปนผล : จาย ไมเกินปละ 12 ครั้ง
อายุกองทุน : ไมกําหนด

ผูจัดการกองทุนรวม
นาย กฤช โคมิน (ตั้งแต 20 กรกฏาคม 2565 )

ดัชนีชี้วัด : ไมมี เน่ืองจากกองทุน Brookfield Real 
Estate Income Trust Inc. ท่ีไปลงทุนไมมีดัชนีช้ีวัด

คําเตอืน
• การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม 

มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
• ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนหาก

ระยะเวลาการถือครองไมครบ 1 ป**

การเขารวมตอตานทุจรติ : ไดรับการรบัรองจาก CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar : -

“ผูลงทุนสามารถศกึษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ไดในหนงัสือชีช้วนฉบับเตม็”

ความเส่ียงสูงมากอยางมีนัยสําคัญ

“กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซับซอน”

ต่ํา สูง1 2 3 4 5 6 7 8 8+

ประเภทกองทุนรวม / กลุมกองทุนรวม 
• ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมทรัพยสินทางเลือก/หนวยลงทุนของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย(REITs)/Feeder Fund/กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย/กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ

• กลุมกองทุนรวม : Fund of Property Fund - Foreign



การขายคนืหนวยลงทุน
วันทําการขายคืน : วันสุดทายของแตละเดือน 
(The last calendar day of each month) หาก
เปนวันหยุดของกองทุนจะเล่ือนเปนวันทําการถัดไป
โดยตองสงคําส่ังลวงหนา 3 วันทําการ โดยไมนับ
รวมวันหยุดของกองทุน หากวันสงคําส่ังขายคืน
หนวยลงทุนลวงหนาตรงกับวันหยุดของกองทุน 
บริษัทจัดการจะเล่ือนเปนวันทําการกอนหนา 

เวลาทําการ : ตั้งแตเปดทําการ – 15.30 น. 
การขายคืนขั้นต่ํา : ไมกําหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ํา : ไมกําหนด
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : T+4 วันทําการ

หมายเหตุ : T+4 วันทําการนับแตวันรับซ้ือคืนหนวยลงทุน*** ท้ังน้ี จะทํารายการขายคืนหนวยลงทุนได 
เฉพาะรายการท่ีมีระยะเวลาการถือครองครบ 1 ปนับถัดจากวันท่ีทํารายการซ้ือหนวยลงทุน 
(365 วัน หรือ 366 วัน แลวแตกรณี) โดยการคํานวณระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนแบบ 
first in first out (FIFO) และไมสามารถเลือกรายการท่ีตองการขายคืนหนวยลงทุนได

คาธรรมเนยีมที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเนยีม สูงสุดไมเกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.61 1.34

รวมคาใชจาย 3.85 2.66

คาธรรมเนยีมที่เรยีกเก็บจากผูถอืหนวย (% ของมลูคาซื้อขาย)

คาธรรมเนยีม สูงสุดไมเกิน เก็บจริง

การขาย 1.50 1.07

การรับซ้ือคืน ไมมี ไมมี

การสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขา 1.50 1.07

การสับเปล่ียนหนวยลงทุนออก ไมมี ไมมี

การโอนหนวย 50 บาท/รายการ 50 บาท/รายการ

หมายเหตุ : เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถามี)
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริง
เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธหรือคาใชจายในการบริหารจัดการ

หมายเหตุ : เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถามี)

สัดสวนประเภททรพัยสินที่ลงทุน ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก*

ขอมูลเชงิสถติิ
Maximum Drawdown -6.03%
Recovering Period -
FX Hedging 103.53%
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน    1.09 เทา
Tracking Error -

การซื้อหนวยลงทุน
วันทําการซ้ือ : วันแรกของแตละเดือน (The first 
calendar day of each month) หากเปนวันหยุด
ของกองทุนจะเล่ือนเปนวันทําการถัดไป โดยตอง
สงคําส่ังลวงหนา 7 วันทําการ พรอมชําระเงิน
คาส่ังซ้ือหนวยลงทุนลวงหนาเปนเงินสด หรือ
วิธีการอื่นใดเทียบเทาเงินสดเทาน้ัน โดยไมนับรวม
วันหยุดของกองทุน หากวันสงคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน
ลวงหนาตรงกับวันหยุดของกองทุน บริษัทจัดการ
จะเล่ือนเปนวันทําการกอนหนา กรณีชําระเปนเช็ค 
ดราฟท หรือวิธีอื่นใดตองสามารถเรียกเก็บเงินได
ภายในเวลา 15.30 น. ของวันท่ีสงคําส่ังซ้ือ
หนวยลงทุนลวงหนาขางตน 
เวลาทําการ : ตั้งแตเปดทําการ – 15.30 น. 
การซ้ือครั้งแรกขั้นต่ํา : 1 ลานบาท
การซ้ือครั้งถัดไปขั้นต่ํา : 1 แสนบาท

ASP-PRE-UI-D

% NAV

หนวยลงทุน 87.07

อื่นๆ 5.53

ตราสารหน้ีรัฐบาล 4.57

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน 2.83

% NAV

BROOKFIELD REIT 87.07

CB23505A 4.57



การลงทุนในกองทุนอืน่เกินกวา 20% (กองในประเทศ และ/หรือ กองตางประเทศ)
ช่ือกองทุน : Brookfield Real Estate Income Trust Inc.
Web link : https://www.brookfieldreit.com
ISIN Code : ไมมี
Bloomberg code : ไมมี

หมายเหต ุ:
*BROOKFIELD REIT : BROOKFIELD REAL ESTATE INCOME TRUST INC. และ CB23505A : พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 5/92/66
** ผูถือหนวยลงทุนท่ีจะขายคืนหนวยลงทุนได ตอเม่ือเงินลงทุนแตละรายการมีระยะเวลาการถือครองครบ 1 ปนับถัดจากวันท่ีทํารายการซ้ือหนวยลงทุน 
(365 วัน หรือ 366 วัน แลวแตกรณี) ท้ังน้ี การคํานวณระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนตามรูปแบบ first in first out (FIFO) และผูถือหนวยลงทุนไม
สามารถเลือกรายการท่ีตองการขายคืนหนวยลงทุนได 
*** โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของกองทุน สามารถดูวันหยุดกองทุนไดท่ีเว็บไซตของบริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซือคืนหนวยลงทุน (ถามี)
- ผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัดยอนหลัง 5 ปปฎิทิน ในปท่ีจดทะเบียนกองทุนจะแสดงตั้งแตวันท่ีจดทะเบียนกองทุนจนถึงส้ินปปฎิทิน

ASP-PRE-UI-D

คําอธบิาย
Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือต้ังแตจัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV
ตอหนวยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตํ่าสุดในชวงที่ NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทนุใน
กองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพ่ือเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทนุเร่ิมตนใชระยะ
เวลานานเทาใด
FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมนุเวียนการลงทนุ ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลคาที่ตํ่ากวาระหวางผลรวมของมูลคา
การซ้ือหลักทรัพยกับผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน 
กองทุนรวมที่มีคา portfolio turnover สูง บงช้ีถึงการซ้ือขายหลักทรัพยบอยคร้ังของผูจัดการกองทุนและทําใหมีตนทุนการซ้ือขายหลักทรัพยทีสู่ง จึงตองพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมเพ่ือประเมินความคุมคาของการซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาว
Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพ่ิมของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสีย่ง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึง
อัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวา เนื่องจากไดรับผลตอบแทนสวนเพ่ิมที่สูงกวาภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีช้ีวัด 
ซ่ึงเปนผลจากประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลกัทรัพยไดอยางเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลีย่นแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 
แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta 
มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดชันีช้ีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสราง
ผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที่มีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยหางจากดชันีช้ีวัดมากข้ึน
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซ่ึงคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตน
ที่จะไดรับคืน นํามาคิดลดเปนมลูคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของตรา
สารหนี้แตละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวาง
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกลเคียงกันได

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

ที่อยู : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร ช้ัน 17 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท : 0-2672-1111, E-mail : customercare@assetfund.co.th, Website : www.assetfund.co.th
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