หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคั factsheet
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส
Asset Plus Global Income Plus Fund (ASPGIPLUS)
ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
กลุ่ม Foreign Investment Allocation
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนกระจายลงทุนในตราสารทุนและ/หรือตราสารหนี้และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนและ/หรือตราสาร
ทางการเงินและ/หรือเงินฝากและ/หรือหน่วยลงทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริม
ทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกอง
ทุน ETF รวมถึงอาจลงทุนในสั าซื้อขายล่วงหน้า ตราสารที่มีสั าซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่อ้างอิงดัชนี
สินค้าโภคภัณฑ์ โดยปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสั าซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน
(Efficient Portfolio Management)
- การลงทุนในต่างประเทศจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
- กองทุนมุ่งหวังสร้างรายรับจากการลงทุนที่หลากหลายโดยไม่ขึ้นกับดัชนีชี้วัด (Multi Asset Strategy)

ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีป ิทิน (%ต่อปี)

ชนิดหน่วยลงทุน : สะสมมูลค่า
ชื่อย่อ class : ASPGIPLUS-A

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วน
การลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 12 มิ.ย. 60
วันเริ่มต้น class : 12 มิ.ย. 60
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
อายุกองทุน : ไม่กาหนด
ผู้จัดการกองทุน
นาย ณัฐพล จันทร์สิวานนท์ ( ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 60 )
น.ส. ศศินุช ลัพธิกุลธรรม ( ตั้งแต่ 17 ส.ค. 61 )
ดัชนีชี้วัด
ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total
RETURN INDEX VALUE Hedged USD ในสัดส่วน 50%,
ดัชนี MSCI World Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน
20%, ดัชนี MSCI World Real Estate Gross Total Return
USD Index ในสัดส่วน 10%, ดัชนี MSCI World
Infrastructure Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน
10%, ดัชนี MSCI World Commodity Producers Gross
Total Return USD Index ในสัดส่วน 10% โดยปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบ
แทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

กองทุน

-15.14

-1.36

-6.51

-13.22

ดัชนีชี้วัด

-6.99

1.14

-2.91

-4.47

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-15.52

-1.52

-5.63

-5.63

ความฝันผวนกองทุน

7.38

8.07

7.48

7.30

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

10.86

13.60

12.51

10.60

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

กองทุน

0.18

0.06

N/A

0.65

ดัชนีชี้วัด

3.41

4.39

N/A

4.80

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-0.91

-0.20

N/A

N/A

ความฝันผวนกองทุน

8.87

7.58

N/A

7.29

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

11.41

9.36

N/A

8.99

คาเตือน
- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่้การฝากเงิน
- ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง
ผลการดาเนินงานในอนาคต

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

ASPGIPLUS-A
การซื้อหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลเชิงสถิติ

วันทาการซื้อ : ทุกวันทาการซื้อขาย

วันทาการขายคืน : ทุกวันทาการซื้อขาย

Maximum Drawdown :

-21.12 %

เวลาทาการ : ตั้งแต่เวลาเปดทาการ - 15:30 น.

เวลาทาการ : ตั้งแต่เวลาเปดทาการ - 15:30 น.

Recovering Period :

-

การซื้อครั้งแรกขั้นต่า : 1,000 บาท

การขายคืนขั้นต่า : 0 บาท

Fx Hedging :

92.12 %

การซื้อครั้งถัดไปขั่นต่า : 1,000 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่า : 0 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 0.13 เท่า

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5
หมายเหตุ : T+5 = 5 วันทาการ นับถัดจากวันทารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของ
กองทุน**

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียม

% NAV

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

การจัดการ

1.61

1.60

LUXEMBOURG

77.23

รวมค่าใช้จ่าย

4.28

2.18

UNITED STATES

4.61

SWITZERLAND

1.05

IRELAND

1.00

GERMANY

0.97

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ทั้งนี้ รวมค่าใช้จ่ายจะไม่เกินอัตรา
ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียม

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

การขาย

1.61

0.54

การรับซื้อคืน

ไม่มี

ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

1.61

0.54

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

ไม่มี

ไม่มี

50.00

50.00

การโอนหน่วย/รายการ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี), ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
คิดเป็นบาท/รายการ ทั้งนี้ บริษัทจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิด
หน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ
ค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก*
% NAV

% NAV

หน่วยลงทุน

76.26

FFGMYMI LX

76.26

ตราสารทุน

12.56

TRUE235A

5.07

ตราสารหนี้เอกชน

5.07

ITC

2.52

อื่นๆ

4.09

TMO US-GI

1.06

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

2.02

CFR SW-GI

1.05

ASPGIPLUS-A

หมายเหตุ :
*FFGMYMI LX : FF GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND Y-MINCOME(G)-USD, TRUE235A : หุนกชองบริษัท ทร คอรปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ครังที่ 3/2565
ชุดที่ 5 ครบปี พ.ศ. 2566, ITC : i-Tail Corporation Public Company Limited, TMO US-GI : THERMO FISHER SCIENTIFIC INC และ CFR SW-GI : CIE
FINANCIERE RICHEMO-A REG
** สามารถดวันหยุดกองทุนไดที่เว็บไซตของบริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซตของผสนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถามี)
- ผลการดาเนินงานและดัชนีชีวัดยอนหลัง 5 ปีปฎิทิน ในปีที่จดทะเบียนกองทุนจะแสดงตังแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสินปีปฎิทิน
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและ/หรือกองต่างประเทศ)
GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND Y-MINCOME(G)-USD

ISIN Code : LU1622746433
Bloomberg code : FFGMYMI LX

คาอธิบาย
Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปียอนหลัง (หรือตังแต่จัดตังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสง
สุดไปจนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นขอมลที่ช่วยใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นขอมลใหผลงทุนทราบถึงระยะเวลาตังแต่การขาดทุนสงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มตนใชระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซือขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมลค่าการซือหลัก
ทรัพยกับผลรวมของมลค่าการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารดวยมลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio
turnover สง บ่งชีถึงการซือขายหลักทรัพยบ่อยครังของผจัดการกองทุนและทาใหมีตนทุนการซือขายหลักทรัพยที่สง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุน
รวมเพื่อประเมินความคุมค่าของการซือขายหลักทรัพยดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
กับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผล
ตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพิ่มขึนเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากไดรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สงกว่าภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสงกว่าดัชนีชีวัด ซึ่งเป็นผล
จากประสิทธิภาพของผจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta นอยกว่า 1 แสดงว่า หลัก
ทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพยของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลัก
ทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพยของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีวัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนให
ใกลเคียงกับดัชนีชีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชีวัดมากขึน
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบียที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรับคืน
นามาคิดลดเป็นมลค่าปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนาหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแต่ละตัวที่กองทุนมี
การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอรเซ็นตต่อปี จึงสามารถนาไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนีที่มีนโยบายถือ
ครองตราสารหนีจนครบกาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกลเคียงกันได
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
โทรศัพท : 0-2672-1111
E-mail : customercare@assetfund.co.th
Website : www.assetfund.co.th
ที่อย่ : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตีทาวเวอร ชัน 17
ถนนสาทรใต แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคั factsheet
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส
Asset Plus Global Income Plus Fund (ASPGIPLUS)
ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
กลุ่ม Foreign Investment Allocation
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนกระจายลงทุนในตราสารทุนและ/หรือตราสารหนี้และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนและ/หรือตราสาร
ทางการเงินและ/หรือเงินฝากและ/หรือหน่วยลงทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริม
ทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกอง
ทุน ETF รวมถึงอาจลงทุนในสั าซื้อขายล่วงหน้า ตราสารที่มีสั าซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่อ้างอิงดัชนี
สินค้าโภคภัณฑ์ โดยปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสั าซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน
(Efficient Portfolio Management)
- การลงทุนในต่างประเทศจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
- กองทุนมุ่งหวังสร้างรายรับจากการลงทุนที่หลากหลายโดยไม่ขึ้นกับดัชนีชี้วัด (Multi Asset Strategy))

ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีป ิทิน (%ต่อปี)

ชนิดหน่วยลงทุน : รับซื้อคืนอัตโนมัติ
ชื่อย่อ class : ASPGIPLUS-R

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วน
การลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 12 มิ.ย. 60
วันเริ่มต้น class : 12 มิ.ย. 60
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
อายุกองทุน : ไม่กาหนด
ผู้จัดการกองทุน
นาย ณัฐพล จันทร์สิวานนท์ ( ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 60 )
น.ส. ศศินุช ลัพธิกุลธรรม ( ตั้งแต่ 17 ส.ค. 61 )
ดัชนีชี้วัด
ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total
RETURN INDEX VALUE Hedged USD ในสัดส่วน 50%,
ดัชนี MSCI World Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน
20%, ดัชนี MSCI World Real Estate Gross Total Return
USD Index ในสัดส่วน 10%, ดัชนี MSCI World
Infrastructure Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน
10%, ดัชนี MSCI World Commodity Producers Gross
Total Return USD Index ในสัดส่วน 10% โดยปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบ
แทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

กองทุน

-15.16

-1.37

-6.52

-13.25

ดัชนีชี้วัด

-6.99

1.14

-2.91

-4.47

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-15.52

-1.52

-5.63

-5.63

ความฝันผวนกองทุน

7.38

8.07

7.48

7.30

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

10.86

13.60

12.51

10.60

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

กองทุน

0.15

0.04

N/A

0.63

ดัชนีชี้วัด

3.41

4.39

N/A

4.80

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-0.91

-0.20

N/A

N/A

ความฝันผวนกองทุน

8.87

7.58

N/A

7.29

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

11.41

9.36

N/A

8.99

คาเตือน
- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่้การฝากเงิน
- ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง
ผลการดาเนินงานในอนาคต

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

ASPGIPLUS-R
การซื้อหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลเชิงสถิติ

วันทาการซื้อ : ทุกวันทาการซื้อขาย

วันทาการขายคืน : ทุกวันทาการซื้อขาย

Maximum Drawdown :

-21.15 %

เวลาทาการ : ตั้งแต่เวลาเปดทาการ - 15:30 น.

เวลาทาการ : ตั้งแต่เวลาเปดทาการ - 15:30 น.

Recovering Period :

-

การซื้อครั้งแรกขั้นต่า : 1,000 บาท

การขายคืนขั้นต่า : 0 บาท

Fx Hedging :

92.12 %

การซื้อครั้งถัดไปขั่นต่า : 1,000 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่า : 0 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 0.13 เท่า

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

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียม

% NAV

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

การจัดการ

1.61

1.60

LUXEMBOURG

77.23

รวมค่าใช้จ่าย

4.28

2.18

UNITED STATES

4.61

SWITZERLAND

1.05

IRELAND

1.00

GERMANY

0.97

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ทั้งนี้ รวมค่าใช้จ่ายจะไม่เกินอัตรา
ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียม

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

การขาย

1.61

0.54

การรับซื้อคืน

ไม่มี

ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

1.61

0.54

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

ไม่มี

ไม่มี

50.00

50.00

การโอนหน่วย/รายการ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี), ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยคิด
เป็นบาท/รายการ ทั้งนี้ บริษัทจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วย
ลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้
จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก*
% NAV

% NAV

หน่วยลงทุน

76.26

FFGMYMI LX

76.26

ตราสารทุน

12.56

TRUE235A

5.07

ตราสารหนี้เอกชน

5.07

ITC

2.52

อื่นๆ

4.09

TMO US-GI

1.06

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

2.02

CFR SW-GI

1.05

ASPGIPLUS-R

หมายเหตุ :
*FFGMYMI LX : FF GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND Y-MINCOME(G)-USD, TRUE235A : หุนกชองบริษัท ทร คอรปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ครังที่ 3/2565
ชุดที่ 5 ครบปี พ.ศ. 2566, ITC : i-Tail Corporation Public Company Limited, TMO US-GI : THERMO FISHER SCIENTIFIC INC และ CFR SW-GI : CIE
FINANCIERE RICHEMO-A REG
** สามารถดวันหยุดกองทุนไดที่เว็บไซตของบริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซตของผสนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถามี)
- ผลการดาเนินงานและดัชนีชีวัดยอนหลัง 5 ปีปฎิทิน ในปีที่จดทะเบียนกองทุนจะแสดงตังแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสินปีปฎิทิน
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและ/หรือกองต่างประเทศ)
GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND Y-MINCOME(G)-USD

ISIN Code : LU1622746433
Bloomberg code : FFGMYMI LX

คาอธิบาย
Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปียอนหลัง (หรือตังแต่จัดตังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสง
สุดไปจนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นขอมลที่ช่วยใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นขอมลใหผลงทุนทราบถึงระยะเวลาตังแต่การขาดทุนสงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มตนใชระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซือขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมลค่าการซือหลัก
ทรัพยกับผลรวมของมลค่าการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารดวยมลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio
turnover สง บ่งชีถึงการซือขายหลักทรัพยบ่อยครังของผจัดการกองทุนและทาใหมีตนทุนการซือขายหลักทรัพยที่สง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุน
รวมเพื่อประเมินความคุมค่าของการซือขายหลักทรัพยดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
กับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผล
ตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพิ่มขึนเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากไดรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สงกว่าภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสงกว่าดัชนีชีวัด ซึ่งเป็นผล
จากประสิทธิภาพของผจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta นอยกว่า 1 แสดงว่า หลัก
ทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพยของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลัก
ทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพยของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีวัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนให
ใกลเคียงกับดัชนีชีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชีวัดมากขึน
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบียที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรับคืน
นามาคิดลดเป็นมลค่าปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนาหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแต่ละตัวที่กองทุนมี
การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอรเซ็นตต่อปี จึงสามารถนาไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนีที่มีนโยบายถือ
ครองตราสารหนีจนครบกาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกลเคียงกันได
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
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