ข่าวประชาสัมพันธ์

บลจ. แอสเซท พลัส ส่งกองทุน ‘ASP-FFPLUS” ลงตลาด
คัดตราสารหนีท้ ั่วโลกสร้างโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น
บลจ. แอสเซท พลัส ส่งกองทุน “ASP-FFPLUS” เสิร์ฟผู้ลงทุน AI ชูโอกาสรับผลตอบแทนสูงแม้ในภาวะ
ดอกเบี้ยขาขึ้นจากตราสารหนี้ Duration ต่่าทั่วโลก ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ่านวน* ซื้อ-ขาย
ได้ทุกวันท่าการ พร้อมโอกาสเลือกรับผลตอบแทนคืนเป็นรายเดือนผ่าน Auto Redemption สูงสุด 12 ครั้งต่อปี**
ฟรีค่าธรรมเนียมการขายพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) 27 มีนาคม – 11 เมษายน
นี้
นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ่ากัด (บลจ. แอสเซท
พลัส) เปิดเผยว่า จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ผนวกกับการส่งสัญญาณที่อาจปรับ
เพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะปานกลาง-ระยะยาวปรับตัวลดลง ผู้ลงทุนจึง
ควรลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้กลุ่มดังกล่าว และเลือกกระจายการลงทุนการลงทุนไปในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ย
(Duration) ไม่เกิ น 2 ปีเพื่อลดความผันผวนจากอัตราผลตอบแทนในสภาวะดอกเบี้ ยขาขึ้ น ทั้ง นี้ เพื่ อเพิ่ม โอกาส
ในการลงทุนผ่านตราสารหนี้ทั่วโลกให้แก่ผู้ลงทุนกลุ่ม AI ที่ยังคงต้องการโอกาสรับผลตอบแทนสูงจากการ
ลงทุ น ในตราสารหนี้ ร ะยะสั้ น -ปานกลางในสภาวะจากดอกเบี้ ย ขาขึ้ น บลจ. แอสเซท พลั ส จะเสนอขาย
กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FFPLUS) เพื่อเป็นทางเลือก
ในการลงทุน กาหนดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในวันที่ 27 มีนาคม-11 เมษายน 2560 โดยผู้ลงทุนในช่วง IPO จะ
ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย และส่าหรับผู้ที่คงเงินลงทุนอยู่ในกองทุนดังกล่าวไม่ต่ากว่า 6 เดือน
นับตั้งแต่ช่วง IPO จนถึง 11 ตุลาคม 2560 จะได้รับบัตรก่านัลมูลค่า 2,000 บาทส่าหรับเงินลงทุนทุกๆ 1 ล้าน
บาท***
“กองทุน ASP-FFPLUS มีจุดเด่นที่สามารถตอบโจทย์การลงทุนในสภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นได้ ทั้งในแง่โอกาสรับ
ผลตอบแทนที่น่าสนใจและในแง่ของสภาพคล่อง เนื่องจากมี กลยุทธ์ในการคัดเลือกตราสารหนี้ทั่วโลกและ
บริหารจัดการกองทุนเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนให้สูงกว่าเงินฝากธนาคารพาณิชย์ หุ้นกู้ระยะกลางและ
ระยะยาวในประเทศ รวมถึ งกองทุ น ตราสารหนี้ต่ า งประเทศทั่ ว ไป โดยกองทุ น จะเน้ นลงทุ น ในตราสารหนี้
High Yield ในต่างประเทศที่มี Duration 1-2 ปี ควบคู่ไปกับการเสริมสภาพคล่องด้วยการกระจายการลงทุนไปใน
กองทุนรวมตราสารหนีใ้ นต่างประเทศหรือตราสารหนี้ทมี่ ีสภาพคล่องสูง กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน (Fully Hedged)* ในเบื้องต้นคาดว่าจะลงทุน ส่วนใหญ่ในกองทุนตราสารหนี้
ต่างประเทศที่กระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้กว่า 500 ตัวภายใต้การบริหารของ AXA Investment Managers
บริษัทจัดการลงทุนชั้นนาที่มีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรตราสารหนี้ High Yield จากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดย บลจ.
แอสเซท พลั ส จะพิ จ ารณาเลื อ กภู มิ ภ าคลงทุ น และเลื อ กจั ง หวะลงทุ น ที่ เ หมาะสมเพื่ อ สร้ า งโอกาสรั บ
ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่ บลจ. แอสเซท พลัส คัดสรรเอง
โดยมุ่งเน้นตราสารหนี้ของบริษัทที่แนวโน้มของผลประกอบการดี มีกระแสเงินสดสม่าเสมอเพียงพอต่อการ

ชาระหนี้ ตลอดจนมีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เคร่งครัด เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสรรหนี้ในประเทศ
ที่มีอายุตราสารใกล้เคียงกัน” นายรัชต์กล่าว
นายรัชต์กล่าวต่อไปว่า กองทุน ASP-FFPLUS ยังเอื้อต่อผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง โดยสามารถซื้อ-ขายได้
ทุกวันท่าการ ทั้งยังเพิ่มทางเลือกในการรับผลตอบแทน 2 ลักษณะผ่านหน่วยลงทุน 2 รูปแบบ กล่าวคือหน่วย
ลงทุนชนิด ASP-FFPLUSR จะจ่ายผลตอบแทนคืนเป็นรายเดือนผ่านการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (Auto redemption)
สูงสุดถึง 12 ครั้งต่อปี ** ในขณะที่หน่วยลงทุนชนิด ASP-FFPLUSA จะสะสมผลตอบแทนไว้ในกองทุนเพื่อ
สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนต่อเนื่องไปจนกว่าผู้ลงทุนจะขายคืน ทั้งนี้ ส่าหรับผู้ลงทุนบุคคล
ธรรมดาผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน ASP-FFPLUS ไม่ต้องเสียภาษี
กองทุน ASP-FFPLUS มีนโยบายลงทุนตราสารหนี้ และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ ตราสารทางการเงิน และ/
หรือหน่วย CIS และ/หรือเงินฝาก และจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ Non-Investment Grade
และ/หรือ Unrated ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้
มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน เหมาะเป็นทางเลือก
สาหรับผู้ลงทุน AI ที่ต้องการสภาพคล่องปานกลาง เสนอขายครั้งแรก 27 มีนาคม – 11 เมษายน 2560 ผู้ลงทุนที่
สนใจสามารถลงทุนได้ด้วยเงินลงทุนขั้นต่่าครั้งแรก 510,000 บาท และครั้งต่อไป 5,000 บาท โดยเงินลงทุนในช่วง
เสนอขายครั้งแรกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอ
ขายได้ที่ บลจ. แอสเซท พลัส และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัท ติดต่อ Asset Plus Customer
Care 0 2672 1111 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.assetfund.co.th
ผู้ลงทุน “โปรดท่าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FFPLUS) เน้นลงทุนในตราสารที่มี
ความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชาระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยตามจานวนหรือเวลาที่กาหนด ดังนั้นจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุน
ได้รับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้ *อัตราการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (Auto Redemption) ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ทั้งนี้ ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องแจ้งความจานงในการรับผลตอบแทนผ่าน Auto Redemption ตั้งแต่
ครั้งแรกที่ลงทุน **กองทุน ASP-FFPLUS มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน *** รายการ
ส่งเสริมการขายกองทุน ASP-FFPLUS เฉพาะผู้ที่ลงทุนในช่วงเสนอขายครั้งแรก (27 มีนาคม-11เมษายน 2560) และ
คงเงินลงทุนดังกล่าวไว้ในกองทุน ASP-FFPLUS อย่างน้อย 6 เดือนต่อเนื่อง (ถือครองจนถึง 11 ตุลาคม 2560 เป็นอย่าง
น้อย) โดยยอดลงทุนตามเงื่อนไขทุกๆ 1,000,000 บาท จะได้รับบัตรกานัลมูลค่า 2,000 บาท ทั้งนี้ จะคานวณจากยอดเงิน
ลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละรายในช่วง IPO โดยยอดเงินลงทุนหมายถึงเงินลงทุนใหม่หรือเงินลงทุนที่สับเปลี่ยนมาจากกองทุน
รวมใดๆ ภายใต้การบริหารของ บลจ. แอสเซท พลัส ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (ยกเว้นยอดสับเปลี่ยนมาจากกองทุน ASPDPLUS ซึ่งจะไม่ถูกนามารวมคานวณ) เศษของเงินลงทุนที่ไม่ถึง 1,000,000 บาทจะไม่นามารวมคานวณ ทั้งนี้ กรณีที่
ผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน ASP-FFPLUS ก่อนครบกาหนด 6 เดือน บลจ. แอสเซท พลัส ขอสงวนสิทธิ์ในการหัก

ยอดขายคืนออกจากยอดเงินลงทุนของลูกค้ารายนั้นและไม่จะไม่นายอดเงินลงทุนหลังช่วง IPO มารวมคานวณในรายการ
ส่ ง เสริ ม การขายนี้ ก าหนดจ่ า ยของสมนาคุ ณ ภายใน 30 พฤศจิ ก ายน 2560 บลจ. แอสเซท พลั ส ขอสงวนสิ ท ธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขส่งเสริมการขายและของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนึ่ง
กรณีมีข้อพิพาท คาตัดสินของ บลจ. แอสเซท พลัส ถือเป็นที่สิ้นสุด

