
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

บลจ. แอสเซท พลัส ปลื้ม 

กระแสตอบรับ “ASP-DPLUS” คับคั่ง  
ดันยอด IPO ทะลุเป้ากว่า 1.3 พันล้าน 

 
บลจ. แอสเซท พลัส เผย  ผู้ลงทุน AI ให้การตอบรับคับคั่ง ส่งยอด IPO “กองทุนเปิด ASP-DPLUS” ทะลุเป้า  
เชื่อมั่นตราสารหนี้ระยะสั้น 3-6 เดือนยังสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจูงใจทั้งในแนวโน้มดอกเบี้ยทรงตัวและ
ดอกเบี้ยขาขึ้น คาด กนง. ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่่าต่อเนื่อง มองโอกาสดอกเบี้ยในประเทศขยับ
ครึ่งปีหลัง 
 
นายรัชต์  โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ่ากัด (บลจ. แอสเซท 
พลัส) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ เดลี่ พลัส เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (ASP-DPLUS) ซึ่ง
เป็นกองทุนแรกในปีนี้ที่บริษัทเสนอขาย (IPO) ไปเมื่อวันที่ 16 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับการตอบรับจากผู้

ลงทุนกลุ่ม AI เป็นอย่างดี โดยสามารถระดมทุนในช่วง IPOได้ถึง 1,340 ล้านบาท สะท้อนถึงความต้องการลงทุน
ในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพ สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจ พร้อมทั้งให้สภาพคล่องสูง  
 

“กองทุนเปิด ASP-DPLUS มีจุดเด่นที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ อายุ
เฉลี่ยของตราสารประมาณ 3-6 เดือน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนในตลาดตราสารหนี้
และสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีได้ทั้งในสภาวะดอกเบี้ยทรงตัวและในแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น  
นอกจากนั้น กองทุนยังมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน และมสีภาพคล่องสูง สามารถ
ซ้ือ-ขายได้ทุกวันท าการ จึงถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจส าหรับผู้ลงทุน AI ที่ยังคงต้องการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อโอกาส
รับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจกว่าผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากหรือตราสารหนี้ในประเทศที่มีอายุตราสารใกล้เคียงกัน 
โดยตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ผู้ลงทุน AI ที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุนเปิด ASP-DPLUS ได้                  
ทุกวันท าการ”  นายรัชต์ กล่าว 
 
ส่าหรับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย  นายรัชต์คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะยังคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ในระดับต่่าต่อไป สอดคล้องกับธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งล่าสุดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.50-
0.75% อย่างไรก็ตาม บลจ. แอสเซท พลัส มองว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ  ยังคงมีโอกาสทยอยปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยอีกประมาณ 2 ครั้งในปีนี้ ขณะที่ทิศทางดอกเบี้ยในประเทศอาจปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง  
 
ส าหรับกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ เดลี่ พลัส เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (ASP-DPLUS) เป็นกองทุนรวม
ตราสารหนี้ส าหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย มีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝาก โดยสามารถลงทุนในตราสารหน้ี
ต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ระดับความเส่ียงในการลงทุน 4.5  มีนโยบายป้องกัน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน สภาพคล่องสูงสามารถซื้อ-ขายได้ทุกวันท าการ เบื้องต้นคาดว่าจะลงทุนใน  
เงินฝากของธนาคารกลุ่มตะวันออกกลาง เช่น ธนาคาร Emirates NDB, First Gulf Bank, ADCB, Commercial Bank 



 

 

และ QND ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+, A+, A+, A+ และ B- ตามล าดับ พร้อมด้วยธนาคารพาณิชย์
ในประเทศจีน เช่น Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank และ 
Agricultural Bank of China ซึ่งล้วนได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A นอกจากนี้คาดว่าจะลงทุนในเงินฝาก
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศตุรกี อาทิ YapiKredi และ Ziraat Bankasi ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ BBB ร่วม
ด้วย  Turkiye Bankasi, Garanti Bank และ AKBANK ซึ่งมีอันดับเครดิตที่ BBB- ส่วนที่เหลือคาดว่าจะลงทุนในตราสาร
หน้ีเอกชนในประเทศและพันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน ASP-DPLUS ได้ด้วยเงนิลงทุนขั้นต่ าครัง้แรก 500,000 บาท และครั้งต่อไป 
5,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิม่เติมและขอรับหนังสือชีช้วนเสนอขายได้ที่ บลจ. แอสเซท พลัส และผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัท ติดต่อ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111  หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง 
www.assetfund.co.th      
 
 
 
*ตราสารทีก่องทุน ASP-DPLUS คาดว่าจะลงทนุอาจปรับเปลี่ยนไดต้ามดลุพนิิจของผู้จัดการกองทนุเพื่อความ

เหมาะสมตามสภาวะตลาดและสภาวะการลงทนุในขณะนั้น 

ผู้ลงทุน “โปรดท่าความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงือ่นไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน” 
ผลการด่าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เปน็สิ่งยนืยันถึงผลการด่าเนนิงานในอนาคต 

 

 

 

 



Risk Level = 4

ประเภทกองทุนรวม
ประเภทกองทุนรวมตามท่ีแสดงในข้อมูลท่ีใช้
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ณ
 จดุขาย
ช่ือบริษัทจดัการกองทุนรวม
ผลการประเมินดัชนีช้ีวัดความคืบหน้าการ
ป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับคอร์รัปชัน
(Anti-Corruption Progress Indicator) *
ผู้ดูแลผลประโยชน์
นโยบายจา่ยเงินปันผล
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน

ค่าใช้จา่ยรวม

• ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร 

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ได้รับอนุมัติจดัตั้งกองทุนรวมโดย
บริษัทจดัการอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของShort Term General Bond

ข้อมูลส่วนสรุปนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของหนงัสือช้ีชวน ซึง่เป็นเพียงข้อมูลสรุปเก่ียวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเส่ียง และเง่ือนไขต่างๆ ของกองทุน ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนงัสือช้ีชวนฉบับ

เต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน  ซึง่สามารถขอได้จากผู้สนบัสนนุการขาย และบริษัทจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนงัสือช้ีชวนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมย่ืนต่อส านกังาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของ

ส านกังาน ก.ล.ต. ทั้งนี ้หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะน าการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซือ้หนว่ยลงทุน โดยควรลงทุนเม่ือเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมนี ้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และ

ยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนดังกล่าวได้

หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ / Fund Fact Sheet ข้อมูล ณ วนัที่ 12 มกรำคม 2560

กองทนุรวมตราสารหนี้ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ช่วง IPO ระหวา่ง 16 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560

หลงั IPO ซ้ือขายไดท้กุวนัท าการของบริษัทจัดการ
ไม่เกิน 1.75% ตอ่ป ีของมูลคา่ทรัพย์สนิสทุธิถัวเฉลีย่

   -

ไม่มี
ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน)
ไม่จ่าย

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากัด ไม่ใช่
ระดบัที่ 4 :  ไดรั้บการรับรองแลว้ (Certified)

ช่ือผู้ประกัน

กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือ
กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่

เหมาะสมกับผูล้งทุนที่มิใช่ผูล้งทุนรายย่อยและผูมี้เงินลงทุนสงู (Accredited Investor) ที่มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที่

มุ่งหวงัผลตอบแทนที่ดี และยอมรับความเสีย่งของการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ ากวา่ที่สามารถลงทุนได้ 

(Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ได้

ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน

ปัจจยัควำมเส่ียงทีส่ ำคัญ

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสารทางการเงิน และ /หรือเงินฝาก และ/หรือหลกัทรัพย์

หรือทรัพย์สนิอ่ืนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ก าหนดให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ ากวา่ที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment 

Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ซ่ึงเปน็ไปตามหลกัเกณฑ์หรือได้รับความ

เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนอาจมีการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซ้ือขาย

ลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 

ดังกลา่วต้องไม่ก่อให้เกิดผลขาดทุนมากกวา่จ านวนเงินลงทุนที่ได้ลงทุนใน ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายลว่งหน้าแฝง 

(Structured Note) ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ประกาศก าหนด

กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะท าการปอ้งกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตรา

ต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม

มุ่งหวงัให้ผลประกอบการเคลือ่นไหวตามดัชนีช้ีวดั และในบาง โอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสงูกวา่ดัชนีช้ีวดั

• ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit risk) 

แนวทางการบริหารเพ่ือปอ้งกันความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผูอ้อกตราสารมีความม่ันคง มีสถานะ

การเงินที่ดี และจะได้มีการจัดท าการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผูอ้อกตราสาร รวมถึงอัตราสว่นด้านสภาพ

คลอ่งทางการเงิน เพ่ือประเมินความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารอย่างสม่ าเสมอ

• ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market risk) 

แนวทางการบริหารเพ่ือปอ้งกันความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวเิคราะห์ขอ้มูลของตราสาร และสภาวะ

การลงทุนในขณะนั้น

• ความเส่ียงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)   

แนวทางการบริหารเพ่ือปอ้งกันความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคลอ่งสงูถึงปานกลางเพ่ือ

ความคลอ่งตัวในการบริหารกองทุน                                                

• ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk)

แนวทางการบริหารเพ่ือปอ้งกันความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสีย่งด้านนี้ โดยพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งสญัญา

ซ้ือขายลว่งหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปน็อัตราแลกเปลีย่นเงินระหวา่งค่าเงินสกุลพ้ืนฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือปอ้งกันความเสีย่งเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ จากการ

ลงทุน (Hedging) และอาจท าให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศน้อยลง

นโยบำยกำรลงทุน

ไม่ก าหนด

วันท่ีจดทะเบียน

อายโุครงการ

แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเส่ียงของกองทุนรวม

กองทุนรวมเหมำะกับผู้ลงทุนประเภทใด

• การปรับนโยบายอัตราดอกเบี้ยของประเทศที่กองทุนลงทุน
ค ำเตือนทีส่ ำคัญ

ดัชนช้ีีวัด (benchmark) ของกองทุนรวม

• ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งของตราสาร
1. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ ากวา่ที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment 

Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) จึงมีความเสีย่งสงูกวา่กองทุนรวม

ทั่วไป                                                                      

 2. กองทุนอาจมีการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารหนี้ที่มีลกัษณะสญัญาซ้ือขายลว่งหน้าแฝง (Structured note) 

ท าให้กองทุนนี้อาจมีความเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมตราสารหนี้อ่ืนๆ ผูล้งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย

ค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผูล้งทุนเอง

3. บริษัทจัดการมีวตัถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท้ี่มีหนังสอืเดินทาง

ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ี่มีถิน่ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซ่ึงโดยปกติมีถิน่ที่อยูใ่นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง

ทรัพย์สนิของบคุคลดังกลา่วและบริษัท หรือห้างหุ้นสว่นซ่ึงจัดให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ

สงวนสทิธิที่จะปฏเิสธหรือระงับการสัง่ซ้ือ การจัดสรร และ /หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผูล้งทุนที่

เปน็บคุคลอเมริกัน (US person) ดังที่กลา่วมาขา้งต้น

4. ผูล้งทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนเปดิ แอสเซทพลสั ตราสารหนี้ เดลี ่พลสั เพ่ือผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย ไปโอน

ให้แก่ผูล้งทุนที่ไม่ใช่ ผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อยและผูมี้เงินลงทุนสงูได้ เวน้แต่เปน็การโอนทางมรดก

ตัวช้ีวดั (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ระหวา่ง

ผลตอบแทนรวมของดัชนีวดัการลงทุนพันธบตัรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA 

Zero Rate Return Index) อายุ 3 เดือน ในสดัสว่นร้อยละ 20

ผลตอบแทนรวมของดัชนีวดัการลงทุนในหุ้นกูท้ี่มีอายุคงที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ BBB 

(Total Return of ThaiBMA Corporate Zero Rate Index) อายุ 1 ป ีบวก 100 basis points ในสดัสว่นร้อยละ 20 และ

อัตราดอกเบี้ยกูย้ืมระหวา่งธนาคารส าหรับระยะเวลา 6 เดือนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (LIBOR 6-month) บวกด้วยค่าเฉลีย่ของ 

Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ BB อายุ 6 เดือน ปรับด้วยต้นทุน การปอ้งกันความเสีย่งด้านอัตรา

แลกเปลีย่นในช่วงระยะเวลาที่ค านวณผลตอบแทน ในสดัสว่นร้อยละ 60

             กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหน้ี เดลี่ พลัส เพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย  

Asset Plus Fixed Income Daily Plus Fund For Accredited Investors (ASP-DPLUS) 

(กองทุนรวมนี้เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดติและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถช าระคืนเงินต้น

และดอกเบี้ยตามจ านวนหรือเวลาที่ก าหนด ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้) 

 

 

เ 

ASP-DPLUS 

กองทุนรวมส ำหรับผู้ลงทุนท่ีมิใช่รำยย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่ำน้ัน 

กองทุนรวมตลาดเงิน 
ที่ลงทุนเฉพาะ 
ในประเทศ 

กองทุนรวมตลาดเงินท่ีลงทุนใน

ต่างประเทศบางส่วน 
 

กองทุนรวม 
พันธบัตรรัฐบาล 

กองทุนรวม 

ตราสารหน้ี 

กองทุนรวมผสม กองทุนรวม 

ตราสารแห่งทุน 

กองทุนรวม 

หมวดอุตสาหกรรม 
กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สิน

ทางเลือก เช่น  ทองค า 
น้ ามันดิบ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ 

เป็นต้น 

ความเสี่ยงต่่า ความเสี่ยงสูง 
1 2 3 4 5 6 7 8 



  - ระหวา่งวนัที่ 

  - มูลค่าขัน้ต่่าของการสั่งซ้ือ

ตั้งแต่เวลาทา่การ - 15.30น.

  - วนัทา่การซ้ือ ทุกวนัทา่การซ้ือขาย

  - มูลค่าขัน้ต่่าของการสั่งซ้ือ คร้ังแรก 500,000 บาท

ตั้งแต่เวลาทา่การ - 15.30น.

  - วนัทา่การขายคืน ทุกวนัทา่การซ้ือขาย

  - มูลค่าขัน้ต่่าของการขายคืน ไม่มี

ASP-DPLUS BM คือ ดัชนีช้ีวดัของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส เพ่ือผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย   - ยอดคงเหลือขัน้ต่่า ไม่มี

 การจัดการ 1 ไม่เกิน 0.75%

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 1 ไม่เกิน 0.07%

 นายทะเบียน 1 ไม่เกิน 0.40%

 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 1 ตามที่จ่ายจริง      ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันไดท่ี้

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2 R website : www.assetfund.co.th

R  NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com

 ค่าธรรมเนียมการขาย 1 ไม่มี

 ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน 1 ไม่มี

หมายเหตุ

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ่ากัด

ช้ัน 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2672-1111  โทรสาร 0-2672-1180  www.assetfund.co.th 

 ผู้ลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และรับหนังสือช้ีชวนและโครงการและขอ้ผูกพันได้ที่

บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ บลจ. แอสเซท พลัส จ่ากัด แต่งตั้ง

ดัชนีชี้วัด (benchmark) 3 ปีย้อนหลงั (1 ตุลาคม 2013 - 1 ตุลาคม 2016)

ค่าธรรมเนียม

ข้อมูลการซื้อ / ขายหน่วยลงทนุ

คร้ังถัดไป 5,000 บาท

 จ านวนเงินทุนของโครงการ : 10,000 ล้านบาท

 การซื้อหน่วยลงทุน ช่วง IPO :

16 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560

500,000 บาท

 การซื้อหน่วยลงทุน หลัง IPO :

 การขายคืนหน่วยลงทุน :

การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คา่นวณผลตอบแทน 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 1   ไม่มี

1 เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทา่นองเดียวกัน
2 ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการซ้ือขายหลักทรัพย์
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะไดรั้บ ดงัน้ัน ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน*

R  ประกาศที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

รายช่ือผู้จัดการกองทนุ 

  - ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วนัทา่การนับแต่วนัที่คา่นวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวนัทา่

การซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน

นายรัชต์  โสดสถิตย,์ นางสาวฤดี ปติอารยกุล และนายไมตรี โสตางกูร

เร่ิมบริหารกองทุนตั้งแต่วนัที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ไม่เกิน 1.75%  

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม

BM1 คือ ผลตอบแทนรวมของดัชนีวดัการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ThaiBMA Government Zero Rate 

Return Index) อายุ 3 เดือน

  ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ตอ่ปี ของ NAV)

BM2 คือ ผลตอบแทนรวมของดัชนีวดัการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอายุคงที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่มีการจัดอันดับ

เครดิตในระดับ BBB (Total Return of ThaiBMA Corporate Zero Rate Index) อายุ 1 ปี บวก 100 basis points ใน

สัดส่วนร้อยละ 20 และ

BM3 คือ อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหวา่งธนาคารส่าหรับระยะเวลา 6 เดือนสกุลเงิน ดอลล่าร์สหรัฐฯ (LIBOR 6-month) 

บวกด้วย ค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตใน ระดับ BB อายุ 6 เดือน ปรับด้วยต้นทุน

หรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจไดรั้บตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฎบิัตท่ีิผู้ประกอบธุรกิจก าหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอดแูนวทางน้ีไดท่ี้บริษัทจัดการ

● บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดยีวกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนรวมตามเกณฑ์ท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด

การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงวา่ส่านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่

เสนอขายนั้น 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส่าคัญ ณ วนัที่ 12 มกราคม 2560 แล้วด้วยความระมัดระวงัในฐานะผู้รับผิดชอบในการดา่เนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดงักล่าวถูกตอ้ง 
ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมท้ังไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ไดรั้บเงินลงทุนคืนเตม็จ านวน

 ในสถานการณ์ไม่ปกต ิผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจไดรั้บช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน

 ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่ไดข้ึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

*หมายเหต ุ: ดชันีช้ีวัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการด าเนินการเพื่อความยั่งยืนเร่ือง Anti-Corruption Progress 
Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558 ซึ่งจัดท าโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ (1) Committed : มีนโยบายแล้ว (2) Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3) Established : มีมาตรการป้องกัน 
(4) Certified : ไดรั้บการรับรองแล้ว (5) Extended : ขยายผลสู่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง

● บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได ้เน่ืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเร่ืองท่ีไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เว้นแตเ่ป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ประกอบธุรกิจ


