หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคั factsheet
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน : จ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ชื่อย่อ class : ASP-LTF-T
Asset Plus Long-Term Equity Fund (ASP-LTF)
ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
กลุ่ม Equity General
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- ลงทุนในหุ้นสามั ของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริ เติบโตอย่างต่อเนื่อง และ/หรือ
ตราสารแห่งทุน ซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 23 พ.ย. 47
วันเริ่มต้น class : 23 พ.ย. 47
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายไม่เกินปีละ 1 ครั้ง
อายุกองทุน : ไม่กาหนด
ผู้จัดการกองทุน
นาย กฤช โคมิน ( ตั้งแต่ 14 มิ.ย. 60 )
ดัชนีชี้วัด
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ในสัดส่วน 100%

ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีป ิทิน (%ต่อปี)

ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

กองทุน

-9.83

-3.07

-8.15

-1.74

ดัชนีชี้วัด

1.44

0.38

-0.54

7.20

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-0.61

-0.21

-1.54

-1.54

ความฝันผวนกองทุน

11.39

11.38

10.90

11.38

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

11.22

9.62

10.61

11.25

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

กองทุน

3.13

0.10

1.80

6.34

ดัชนีชี้วัด

4.02

2.31

5.37

9.18

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

1.78

-0.17

3.49

N/A

ความฝันผวนกองทุน

18.82

16.17

15.92

18.51

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

19.69

16.56

15.53

18.81

คาเตือน
- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่้การฝากเงิน
- ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เปนสิ่งยืนยันถึง
ผลการดาเนินงานในอนาคต

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

ASP-LTF-T
การซื้อหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลเชิงสถิติ

วันทาการซื้อ : ไม่เปิดให้ซื้อหน่วยลงทุน

วันทาการขายคืน : ทุกวันทาการ

Maximum Drawdown :

-42.61 %

เวลาทาการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทาการ - 15:30 น.

เวลาทาการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทาการ - 15:30 น.

Recovering Period :

1 ปี 9 เดือน 3 วัน

การซื้อครั้งแรกขั้นต่า : 5,000 บาท

การขายคืนขั้นต่า : 0 บาท

Fx Hedging :

-

การซื้อครั้งถัดไปขั่นต่า : 5,000 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่า : 0 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 2.82 เท่า

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+3

Sharpe Ratio :

0.10

หมายเหตุ :T+3 = 3 วันทาการ นับถัดจากวันทารายการขายคืนหน่วยลงทุน
ASP-LTF-T ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ไม่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้

Alpha :

-0.88 %

Beta :

0.88

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

ค่าธรรมเนียม

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

การจัดการ

2.14

1.61

Energy & Utilities

20.42

รวมค่าใช้จ่าย

5.35

1.85

Food & Beverage

10.78

Transportation & Logistics

10.13

Banking

10.08

Commerce

9.03

% NAV

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียม

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

การขาย

0.25

0.00

การรับซื้อคืน

0.25

0.00

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

0.25

0.00

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

200.00

200.00

ไม่มี

ไม่มี

การโอนหน่วย/รายการ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี), ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกคิดเป็นบาท/รายการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีเป็นการสับเปลี่ยนภาย
ใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้
จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก*
% NAV

% NAV

ตราสารทุน

89.79

CPALL

6.06

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

12.21

AOT

5.99

อื่นๆ

-2.00

GULF

5.98

BBL

5.98

GPSC

4.46

ASP-LTF-T

หมายเหตุ :
*CPALL : CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED, AOT : AIRPORTS OF THAILAND PLC., GULF : Gulf Energy Development Public Company Limited, BBL :
BANGKOK BANK และ GPSC : Global Power Synergy Public Company Limited

คาอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูง
สุดไปจนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลัก
ทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio
turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุน
รวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
กับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผล
ตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผล
จากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลัก
ทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลัก
ทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้
ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน
นามาคิดลดเป็นมูลค่าปจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมี
การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือ
ครองตราสารหนี้จนครบกาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
โทรศัพท์ : 0-2672-1111
E-mail : customercare@assetfund.co.th
Website : www.assetfund.co.th
ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคั factsheet
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน : จ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ชื่อย่อ class : ASP-LTF-A
Asset Plus Long-Term Equity Fund (ASP-LTF)
ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
กลุ่ม Equity General
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- ลงทุนในหุ้นสามั ของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริ เติบโตอย่างต่อเนื่อง และ/หรือ
ตราสารแห่งทุน ซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 23 พ.ย. 47
วันเริ่มต้น class : 01 ก.ค. 63
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายไม่เกินปีละ 1 ครั้ง
อายุกองทุน : ไม่กาหนด
ผู้จัดการกองทุน
นาย กฤช โคมิน ( ตั้งแต่ 14 มิ.ย. 60 )
ดัชนีชี้วัด
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ในสัดส่วน 100%

ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีป ิทิน (%ต่อปี)

ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

กองทุน

-11.42

-3.07

-9.76

-3.47

ดัชนีชี้วัด

1.44

0.38

-0.54

7.20

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-0.61

-0.21

-1.54

-1.54

ความฝันผวนกองทุน

11.48

11.38

11.06

11.47

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

11.22

9.62

10.61

11.25

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

กองทุน

N/A

N/A

N/A

7.48

ดัชนีชี้วัด

N/A

N/A

N/A

11.21

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

N/A

N/A

N/A

N/A

ความฝันผวนกองทุน

N/A

N/A

N/A

14.15

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

N/A

N/A

N/A

13.50

คาเตือน
- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่้การฝากเงิน
- ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เปนสิ่งยืนยันถึง
ผลการดาเนินงานในอนาคต

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

ASP-LTF-A
การซื้อหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลเชิงสถิติ

วันทาการซื้อ : ทุกวันทาการ

วันทาการขายคืน : ทุกวันทาการ

Maximum Drawdown :

-15.92 %

เวลาทาการ : ตั้งแต่เวลาเปดทาการ - 15:30 น.

เวลาทาการ : ตั้งแต่เวลาเปดทาการ - 15:30 น.

Recovering Period :

-

การซื้อครั้งแรกขั้นต่า : 50,000 บาท

การขายคืนขั้นต่า : 0 บาท

Fx Hedging :

-

การซื้อครั้งถัดไปขั่นต่า : 50,000 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่า : 0 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 2.82 เท่า

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+3

Sharpe Ratio :

0.45

หมายเหตุ :T+3 = 3 วันทาการ นับถัดจากวันทารายการขายคืนหน่วยลงทุน
ASP-LTF-A เริ่มเปดให้ทาการซื้อ/ขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปนต้นไป

Alpha :

-3.72 %

Beta :

0.87

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

ค่าธรรมเนียม

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

การจัดการ

2.14

1.61

Energy & Utilities

20.42

รวมค่าใช้จ่าย

5.35

1.85

Food & Beverage

10.78

Transportation & Logistics

10.13

Banking

10.08

Commerce

9.03

% NAV

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียม

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

การขาย

1.50

1.25

การรับซื้อคืน

1.50

0.00

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

1.50

1.25

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

1.50

0.00

การโอนหน่วย/รายการ

50.00

50.00

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี), ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยคิด
เปนบาท/รายการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปดให้ทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า/ออก
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้
จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก*
% NAV

% NAV

ตราสารทุน

89.79

CPALL

6.06

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

12.21

AOT

5.99

อื่นๆ

-2.00

GULF

5.98

BBL

5.98

GPSC

4.46

ASP-LTF-A

หมายเหตุ :
*CPALL : CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED, AOT : AIRPORTS OF THAILAND PLC., GULF : Gulf Energy Development Public Company Limited, BBL :
BANGKOK BANK และ GPSC : Global Power Synergy Public Company Limited
- ผลการดาเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปป ิทิน ในปทีจดทะเบียนกองทุนจะแสดงตังแต่วันทีจดทะเบียนกองทุนจนถึงสินปป ิทิน

คาอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปย้อนหลัง (หรือตังแต่จัดตังกองทุนกรณีทียังไม่ครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยทีจุดสูง
สุดไปจนถึงจุดตาสุดในช่วงที NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลทีช่วยให้ทราบถึงความเสียงทีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพือเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาทีฟื้นกลับมาทีเงินทุนเริมต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศทีมีการป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถีของการซือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึง โดยคานวณจากมูลค่าทีตากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือหลัก
ทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลียในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมทีมีค่า portfolio
turnover สูง บ่งชีถึงการซือขายหลักทรัพย์บ่อยครังของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซือขายหลักทรัพย์ทีสูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุน
รวมเพือประเมินความคุ้มค่าของการซือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิมของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสียงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
กับอัตราผลตอบแทนทีปราศจากความเสียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผล
ตอบแทนทีกองทุนรวมควรได้รับเพิมขึนเพือชดเชยกับความเสียงทีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมทีมีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนทีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ลงทุนทีดีกว่า เนืองจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิมทีสูงกว่าภายใต้ระดับความเสียงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมือเปรียบเทียบกับดัชนีชีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ทีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชีวัด ซึงเป็นผล
จากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลัก
ทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลัก
ทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีวัด โดยหาก tracking error ตา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้
ใกล้เคียงกับดัชนีชีวัด กองทุนรวมทีมีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลียห่างจากดัชนีชีวัดมากขึน
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึงคานวณจากดอกเบียทีจะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นทีจะได้รับคืน
นามาคิดลดเป็นมูลค่าปจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี คานวณจากค่าเฉลียถ่วงนาหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแต่ละตัวทีกองทุนมี
การลงทุน และเนืองจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อป จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนีทีมีนโยบายถือ
ครองตราสารหนีจนครบกาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนทีใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
โทรศัพท์ : 0-2672-1111
E-mail : customercare@assetfund.co.th
Website : www.assetfund.co.th
ทีอยู่ : เลขที 175 อาคารสาธรซิตีทาวเวอร์ ชัน 17
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