
ผู้ลงทนุ “โปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ เงือ่นไขผลตอบแทนและควำมเสีย่งกอ่นตัดสนิใจลงทนุ” 

กองทุนรวมส ำหรบัผู้ลงทนุทีม่ใิชร่ำยยอ่ย ผูล้งทนุควรขอค ำแนะน ำเพิม่เตมิกอ่นลงทุน  

สถำนกำรณ์ด ำเนินกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน : ได้รับกำรรับรอง CAC จำกโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริตของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

กองทนุเปดิแอสเซทพลสัตรำสำรหนีท้วทีรพัย ์6 เดอืน 2 

หำ้มขำยผูล้งทนุรำยยอ่ย (ASP-TFIXED 6M2 Not For Retail Investors) 

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562 

ควำมเส่ียงระดับ 4  

ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก 

และตรำสำรที่มีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตและสภำพคล่อง 

ดังนั้นหำกมีปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำวผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก 

ช่วงเสนอขำย IPO 13 - 25 กมุภำพนัธ ์2562 มูลคำ่โครงกำร 1,000 ลำ้นบำท 

ประเภท 

ตรำสำร 

ทีล่งทนุ 

ชือ่ผูอ้อกตรำสำร 

อนัดบั 

ควำมนำ่เชือ่ถอื 

ขอ้มลูผูอ้อกตรำสำร 

สดัสว่นกำร

ลงทนุโดย 

ประมำณ
1

 (%) 

ประมำณกำรผลตอบแทน 

(%ตอ่ป)ี 

จำกตรำสำร
2 

จำกกำรลงทุน 

เงินฝำกประจ ำ 

ธนำคำร Bank of China 

สำขำ มำเก๊ำ (BOC) 

A 

(FITCH  

International Rating) 

ธนำคำรพำณิชย์อันดับ 4 ของประเทศจีน อีกทั้งยังเป็น

ธนำคำรที่มีสินทรัพย์มำกที่สุดเป็นอันดับ  4 ของโลก  

15.00 1.80 0.2700 

หุ้นกู้ระยะสั้น 

บริษัทหลักทรัพย์ 

หยวนต้ำ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด (YUANTA) 

AA 

(FITCH(tha)  

Rating) 

ประกอบธุรกิจให้บริกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ และด้ำนวำณิชธน

กิจ รวมถึง กำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุนในภูมิภำคเอเชีย 

ถือครองโดย กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์หยวนค้ำ ซึ่งเป็นบริษัท

หลักทรัพย์อันดับ 1 ของประเทศไต้หวัน 

15.00 1.90 0.2850 

หุ้นกู้ระยะสั้น 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง 

จ ำกัด(มหำชน) (ASK) 

BBB+ 

(TRIS Rating) 

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง ไชลีสโฮลดิ้งและกลุ่มธ.กรุงเทพ 

ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ เน้นรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ 

15.00 2.10 0.3150 

ตั๋วแลกเงิน 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป  

โฮลดิ้งส์ จ ำกัด  

(มหำชน) (BTS) 

A 

(TRIS Rating) 

ด ำเนินธุรกิจหลักทั้ง 4 ธุรกิจ คือ ระบบขนส่งมวลชน 

(รถไฟฟ้ำ BTS และรถโดยสำรด่วนพิเศษหรือ BRT ) / ส่ือ

โฆษณำตำมแนวรถไฟฟ้ำ / อสังหำริมทรัพย์ / งำนด้ำนบริกำร 

10.00 1.90 0.1900 

ตั๋วแลกเงิน 

บริษัท รำชธำนีลิซซิ่ง 

จ ำกัด (มหำชน) (THANI) 

A- 

(TRIS Rating) 

 ถือหุ้นใหญ่โดยธนำคำรธนชำต 

 ให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์มือสองและรถยนต์ใหม่ 
15.00 1.90 0.2850 

ตั๋วแลกเงิน 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง 

จ ำกัด (มหำชน) 

(GUNKUL) 

BBB  

(TRIS Rating) 

 ผลิต จัดหำ จัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำ  

และระบบพลังงำนทดแทน ไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน และ

ธุรกิจก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน 

10.00 2.20 0.2200 

ตั๋วแลกเงิน 

บริษัท มั่นคงเคหะกำร 

จ ำกัด (มหำชน) (MK) 

BBB  

(TRIS Rating) 

 พัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัยประเภทบ้ำนจัดสรรในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลัก 

10.00 2.60 0.2600 

ตั๋วแลกเงิน 

บริษัท ไทยฟู๊ดส์ กรุ๊ป 

จ ำกัด (มหำชน) (TFG) 

BBB-  

(TRIS Rating) 

  บริษัทผู้ผลิตอำหำรแบบครบวงจรที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำร

ผลิตไก่และสุกร โดยมีกำรด ำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและ

ประเทศเวียดนำม 

10.00 3.80 0.3800 

รวม       100.00 2.2050 

ประมำณกำรคำ่ใชจ้่ำย
3 

      0.2050 

อตัรำผลตอบแทนหลงัหกัคำ่ใชจ้ำ่ยโดยประมำณ  2.0000 

*ผลตอบแทนหลังหักค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยกองทุนโดยประมำณทั้งนี้ 

1 

บลจ.ขอสงวนสิทธิใช้ดุลพินิจ ในกำรเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนกำรลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นกำรด ำเนินกำรภำยใต้สถำนกำรณ์ที่จ ำเป็นและสมควร 

เพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้ลงทุน เป็นส ำคัญโดยไม่ท ำให้ควำมเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญ เช่น GHB/GSB/SMC/KTB/BAY/CIMBT/KBANK/KTB 

/TMB/SCB/TISCO BANK/TBANK/SCBT/KKP/LHBANK/ICBC/BOC/CCB/ABC/CBQ/DHB/KCB/ABQ/UOB/CENTEL/ESSO/LH/AP/CPN/TICON/QH/MPSC/TLT 

/AYCAL/PL/NOBLE/SIRI/BSL/THANI/UV/JMT/JMART/JWD/TPIPL/ROJNA/MTC/BRR/MK/WHA/ASK/NOBLE/TFG/ORI/YUANTA/SENA/SAWAD/SC/GUNKUL 

/KTC/GOLD/EPCO/S11/BTSG/CPF/CPFTH/BFIT/TRUE/TUC/EA/TBEV/ตั๋วแลกเงินอำวัลโดยธนำคำรพำณิชย์ 

2

 แหล่งที่มำของข้อมูลจำกอัตรำผลตอบแทนที่เสนอขำยโดยผู้ออกตรำสำร หรือจำกผู้ขำย ณ วันที่ 06 กุมภำพันธ์ 2562 

3

 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยของกองทุนนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง แต่จะไม่เกินอัตรำสูงสุดที่ระบุในโครงกำร ข้อมูล ณ วันที่ 06 กุมภำพันธ์ 2562 

หำกไม่สำมำรถลงทุนให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้เนื่องจำกสภำวะตลำดมีกำรเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอำจไม่ได้รับผลตอบแทนตำมที่โฆษณำไว้ 

บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนเต็มจ ำนวนในส่วนกำรลงทุนในต่ำงประเทศทั้งนี้ กองทุนมีระดับควำมเสี่ยงของกองทนุระดับ 4 (ปำนกลำง-ค่อนข้ำงต่ ำ) 

      โอกำสรบัผลตอบแทน 2.00%* ตอ่ป ี     ลงทุนขัน้ต่ ำเพยีง 5,000 บำท 

ลงทนุในตรำสำรหนีใ้นประเทศ อำยปุระมำณ 6 เดอืน  ผลตอบแทนไดร้บัยกเวน้ภำษ ี(ส ำหรบับคุคลธรรมดำ) 

สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั ชัน้ 17 

อำคำร สำธรซติีท้ำวเวอร ์เลขที ่175 ถนนสำทรใต ้แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรงุเทพฯ 10120  

Customer Care 02-672-1111  โทรสำร 02-672-1180 www.assetfund.co.th 
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ควำมเส่ียงระดับ 4  

ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก 

และตรำสำรที่มีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตและสภำพคล่อง 

ดังนั้นหำกมีปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำวผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก 

ประเภทของกองทนุ กองทนุรวมตรำสำรหนี ้ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

อำยขุองกองทนุ 

ประมำณ 6 เดือน (แต่ไมต่่ ำกว่ำ 5 เดือน และ ไม่เกนิ 7 เดือน)  

นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพยส์ินเปน็กองทุนรวม 

ระยะเวลำ 

กำรรบัเงนิคำ่ขำยคนื  

บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยเพียงคร้ังเดียว 

ณ วันครบอำยุโครงกำรหำกวนัดังกล่ำวตรงกบัวันหยุดบริษัทจัดกำรจะเลื่อนเป็นวันท ำกำรถัดไป 

โดยบริษัทจัดกำรจะท ำกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทนุอัตโนมัตทิัง้จ ำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยไปลงทุนต่อยงั 

กองทนุเปิด แอสเซท พลัส ตรำสำรหนี ้( กองทุน ASP ) 

วธิกีำรช ำระเงนิ  

โอนเงนิ:                                            

โอนเงินไปยงัธนำคำรกรุงเทพ (BBL)  ธนำคำรกสิกรไทย (KBANK) 

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ (BAY) ธนำคำรกรุงไทย (KTB) และ ธนำคำรไทยพำณิชย์ (SCB)  

ภำยใน 15.30 น.ของ วนัที ่ 25 กมุภำพนัธ ์2562 โดยใช้แบบฟอร์มช ำระเงินของบลจ. 

เชค็ 

ช ำระเงินด้วยเช็คธนำคำรใดก็ได้ (Pay in) ก่อน Clearing 

ของวันท ำรำยกำร เชค็ลง วนัที ่22 กมุภำพนัธ ์2562 

เขียนเช็คขีดคร่อม สัง่จ่ำย บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน 

ของ บลจ. แอสเซท พลัส จ ำกัด 

วนัรบัเงนิคำ่ขำยคนื 

จำกกำรขำย  

ผำ่นกองทนุ ASP 

(ของสำขำทัว่ประเทศ) 

KBANK : รับเงินคนืในวันท ำกำรถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. 

BBL : รับเงินคนืในวันท ำกำรถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. 

SCB : รับเงินคนืในวันท ำกำรถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. 

BAY : รับเงินคนืในวันท ำกำรถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. 

KTB : รับเงินคนืในวันท ำกำรถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. 

ธนำคำรอืน่ๆ : เช็คเข้ำบัญชี (T+1) และใช้เงินได้หลงัเช็ค Clearing ตำมเวลำของแต่ละธนำคำร 

ปจัจยัควำมเสีย่ง 

ของกองทนุ 

•  ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) 

•  ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทนุ (Market Risk)  

•  ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)  

•  ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลีย่น (Currency Risk)  

ข้อมูลทั่วไป กองทุน ASP-TFIXED6M2 


