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“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนีใ้นช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนีล้งทุนกระจุกตัวในผู้ออกและ 

ตราสารที่มีความเส่ียงด้านเครดติและสภาพคล่อง ดังนัน้ หากมีปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว 

ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก” 

 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
แอสเซท พลัส จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทจุริต :  
ได้รับการรับรอง CAC 

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

ผลการด าเนินงาน 
 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 
 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ค่าธรรมเนียม 
 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้วีทรัพย์ 6เดือน3 
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 6M3 
Not for Retail Investors 

(ASP-TFIXED 6M3) 
กองทนุตราสารหนี ้

กองทนุที่ลงทุนแบบมีความเส่ียงทัง้ในและต่างประเทศ 
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คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 
 

 
กองทนุมีนโยบายท่ีจะลงทนุในตราสารหนี ้และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก และ/หรือตรา
สารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ และ/หรือหน่วย CIS รวมทัง้อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทนุลงทนุได้ และอาจลงทนุ
หรือมีไว้ซึง่ตราสารที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) และ/หรือ ที่ไม่ได้รับการจดัดนัดบั
ความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยในกรณีที่ตราสารดงักล่าวเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt) จะต้องได้รับอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของตราสาร (Issue rating) อยใูนอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment-grade)  

กองทุนจะลงทุนทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศในส่วนการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือลดความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน และอาจท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ของกองทนุ  
 
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน : มีกลยุทธ์การลงทนุครัง้เดียว (buy-and-hold)   
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- ผู้ ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย (Accredited Investors) ท่ียอมรับความเส่ียงของการลงทุนในตราสารหนีท่ี้มีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าท่ี
สามารถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ได้ใน
ระดบัสงู 

- ผู้ลงทนุท่ีคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสงูกวา่เงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจต ่ากวา่หุ้นได้ 

 
กองทุนนี ้ไม่เหมาะ กับใคร 

- ผู้ลงทุนท่ีต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทนุเพ่ือรับเงินก่อนระยะเวลา 6 เดือน (โดยไม่ต ่ากวา่ 5 เดือนและไม่เกิน 7 เดือน) นบัแต่วนัจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 

- ผู้ลงทนุท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

 

ท าอย่างไรหากยงัไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงกองทุนรวมนี ้

 อ่านหนงัสือชีช้วนฉบบัเตม็  หรือสอบถามผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ  

 อย่าลงทนุหากไม่เข้าใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

 
  

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 
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- กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีอันดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอันดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือท่ีไม่มีการจัด
อนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated) ผู้ลงทนุอาจมีความเส่ียงสงูขึน้จากการไม่ได้ช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ 

- กองทนุอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทนุไม่สามารถช าระเงินต้น
และดอกเบีย้คืนได้ 

- มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมอาจเพิ่มขึน้หรือลดลงก่อนครบอายโุครงการ เน่ืองมาจากการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุให้เป็นไปตามราคาตลาด (Mark to Market) 

- กองทนุนีมี้สภาพคล่องจ ากดั เน่ืองจากกองทนุไม่เปิดให้ไถ่ถอนคืนหน่วยลงทนุก่อนครบอายุโครงการ โดยกองทนุมีการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุอตัโนมตัเิทา่นัน้ 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมตราสารหนีท่ี้มีนโยบายการลงทนุในตราสาร Non-Investment Grade / Unrated ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 

ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร 

อนัดบัความน่าเช่ือถือส่วนใหญ่ของกองทนุรวม 

credit rating ตาม 
national credit rating 

           ต ่า            สงู 

credit rating ตาม 
international credit rating 

           ต ่า            สงู 
  

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 
 

Gov.bond / AAA AA,A BBB ต ่ากวา่ BBB 

Gov.bond / AAA AA,A BBB ต ่ากวา่ BBB 

 

โอกาสขาดทุนเงนิต้น 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง เสี่ยงปานกลาง 

ค่อนข้างต ่า 

เสี่ยงต ่า เสี่ยงสูงมาก 

เสี่ยงสูง 

สูง ต ่า 

unrated 

unrated 
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ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) 

อายเุฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทนุ 

           ต ่า                       สงู 

ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนินงาน (SD) 
           ต ่า                       สงู 
 
ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหน่ึง (high issuer concentration risk) 

การกระจกุตวัลงทนุ 
ในผู้ออกตราสารรวม 
           ต ่า                       สงู 
 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (exchange rate risk) 

การปอ้งกนัความเส่ียง fx 

           ต ่า        สงู 
 

  

ต ่ากวา่ 3 เดือน

  

3 เดือนถึง 1ปี 1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี 

 

มากกวา่ 5 ปี 

≤ 5% 

เดือน  

5 - 10% 

 

10 - 15% 

 

15 - 25% 

 

> 25% 

≤ 10% 

  

10 - 20% 20 - 50% 50 - 80% 

 

> 80% 

ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไมป่้องกนั 
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน* 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันจดทะเบียน) 
 

           การจัดการ    ผู้ดูแลผลประโยชน์     นายทะเบียน           ค่าใช้จ่ายอื่น         รวมค่าใช้จ่าย 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถอืหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 

รายการ สูงสูดไม่เกิน เก็บจริง 
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 
คา่ธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า  ไม่มี ไม่มี 

คา่ธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก  ไม่มี ไม่มี 
คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 50.00 บาท ตอ่รายการ 
คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 50.00 บาท ตอ่ 1 ฉบบั ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง 

หมายเหต ุ:  
-  คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดใน

ท านองเดียวกนั (ถ้ามี) 

  

ค่าธรรมเนียม 
 

สูงสุดไม่เกิน 1.00

สูงสุดไม่เกิน  0.07

สูงสุดไม่เกิน 0.50

สูงสุดไม่เกิน 1.13

สูงสุดไม่เกิน 2.70

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

ค่า
ธร

รม
เนี
ยม

ที่เ
รีย

กเ
ก็บ

จริ
ง

%
 ต่
อป๊

ขอ
งมู
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นสุ
ทธิ

ขอ
งก
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ทุน

 ณ
 

วัน
จด

ทะ
เบ
ียน

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนรวม
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*ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต* 
 
ดัชนีชีว้ดั/อ้างอิง 

ไม่มี เน่ืองจาก กองทุนมีกลยุทธ์การการลงทุนครัง้เดียวและถือครองจนครบอายุโครงการ (buy-and-hold) เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนท่ี
คาดหวงัตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ จงึไม่จ าเป็นต้องมีตวัชีว้ดั 
 
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คอื - 
* สามารถดขู้อมลูปัจจบุนัได้ท่ี : http://www.aimc.or.th 

 
  

ผลการด าเนินงานในอดีต 
 

http://www.aimc.or.th/
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นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
วันจดทะเบียน วนัท่ี 4 กนัยายน 2562 

(หากมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่านเวบ็ไซต์บริษัทจดัการ) 
อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต ่ากวา่ 5 เดือน และ ไม่เกิน 7 เดือน) นบัแตว่นัจดทะเบียน

กองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทุน วันท าการซือ้ :  

เสนอซือ้ขายครัง้เดียวในช่วง IPO ระหว่างวนัท่ี 26 สิงหาคม – 3 กนัยายน 2562 
มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป  :  5,000.00 บาท 

 วันท าการขาย :  
มลูคา่ขัน้ต ่าของการขายคืน  : ไม่ก าหนด 
ยอดคงเหลือขัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 
ระยะเวลาการรับเงินคา่ขายคืน  : บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน

อตัโนมตัิให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทุกรายเพียงครัง้เดียว ณ 
วนัครบอายุโครงการ หากวนัดงักล่าวตรงกับวนัหยุด
บริษัทจัดการจะเล่ือนเป็นวนัท าการถัดไป โดยบริษัท
จัดการจะท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
ทัง้จ านวนของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายไปลงทุนต่อยัง
กองทนุเปิด แอสเซท พลสั ตราสารหนี ้

คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพย์สินรายวนัได้ท่ี : 
- website : www.assetfund.co.th  
- NAV Center ท่ี www.thaimutualfund.com  

รายช่ือผู้จัดการกองทุน นายไมตรี  โสตางกรู ตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทนุ  
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน บริษัท หลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั  

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี  
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ขึน้ 

ตดิต่อสอบถาม รับหนังสือชีช้วน หรือ 
ร้องเรียน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร์ ชัน้ 17  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ : 0-2672-1111 
Website : www.assetfund.co.th 
E-mail : customercare@assetfund.co.th 

ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ 

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี 
http://www.assetfund.co.th 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุ ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก จงึมีความเส่ียงจากการ
ลงทนุซึง่ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเตม็จ านวน 

 ได้รับอนมุตัจิดัตัง้ และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต. 
 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความ
ถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมหรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการกองทนุรวมได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส าคญั ณ วนัท่ี 22 สิงหาคม 2562 แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะ
ผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวม และขอรับรองวา่ข้อมลูดงักล่าวถกูต้อง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ท าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด  

ข้อมูลอ่ืนๆ 
 

http://www.assetfund.co.th/
http://www.assetfund.co.th/
mailto:customercare@assetfund.co.th
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ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบัความน่าเช่ือถือของตรา
สารท่ีลงทนุ (credit rating) ซึง่เป็นข้อมลูบอกระดบัความสามารถในการช าระหนีโ้ดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและฐานะ
การเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดงัตอ่ไปนี ้ 

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P ค าอธิบาย 

ระดบัท่ีน่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดติสงูที่สดุ มีความเส่ียงต ่าท่ีสดุ  
ท่ีจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ตามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมาและถือวา่ มีความเส่ียงต า่
มาก ท่ีจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ตามก าหนด 

A A(tha) A A 
ความเส่ียงต ่า ท่ีจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ตาม
ก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเส่ียงปานกลาง ท่ีจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้
ตามก าหนด 

ระดบัต ่ากว่าน่าลงทนุ 
ต ่ากว่า  
BBB 

ต ่ากว่า  
BBB 

ต ่ากว่า  
BBB (tha) 

ต ่ากว่า  
BBB 

ความเส่ียงสงู ท่ีจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ตาม
ก าหนด 

 
ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี  ้เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ซึง่ขึน้กบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปล่ียนแปลงในทศิทางตรงข้ามกบัการเปล่ียนแปลง
ของอตัราดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตวัสูงขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท่ี้ออกใหม่ก็จะสูงขึน้
ด้วย ดงันัน้ราคาตราสารหนีท่ี้ออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ขายในระดบัราคาท่ีต ่าลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุเฉล่ียของทรัพย์ สินท่ี
ลงทนุ (portfolio duration) สงูจะมีโอกาสเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของราคามากกว่ากองทนุรวมที่มี portfolio duration ต ่ากวา่ 
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเส่ียงที่มลูคา่ของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลง
จากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า 
standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมีคา่ 
SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมีความผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์สงู 
 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงท่ี
บาทแข็ง กองทนุรวมจะได้เงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงท่ีบาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงท่ี
บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดงันัน้ การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการบริหารความเส่ียงจากดงักล่าว ซึง่ท าได้ดงัตอ่ไปนี ้
- ป้องกันความเส่ียงทัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด : ผู้ลงทนุไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน/ผู้ลงทนุอาจมีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน เน่ืองจากกองทนุไม่ได้ปอ้งกนัความเส่ียงทัง้หมด 
- ป้องกันความเส่ียงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเส่ียงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทนุอาจมีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน 
- อาจป้องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทนุอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากการ
ปอ้งกนัความเส่ียงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวมในการพิจารณาวา่จะปอ้งกนัความเส่ียงหรือไม่ 
- ไม่ป้องกันความเส่ียงเลย : ผู้ลงทนุมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

ค าอธิบายเพิ่มเติม 
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ตราสารที่ลงทุน (1) 

อันดับความน่าเช่ือถือของ 
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร 

ประมาณการ
ผลตอบแทนของ 
ตราสารต่อปี (2) 

สัดส่วน 
การลงทุน

โดยประมาณ (1) 

ประมาณการ
ผลตอบแทนที่
กองทุนจะได้รับ 

ต่อปี (1) 
National  
Rating 

International  
Rating 

เงินฝากประจ า 
ธนาคาร Doha Bank QPSC (DHBK)  

A / FITCH 1.50% 16.00% 0.2400% 

ตัว๋แลกเงิน 
บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
(YUANTA) 

AA /  
FITCH(tha) 

 1.70% 18.00% 0.3060% 

ตัว๋แลกเงิน  
บริษัท ราชธานีลิซซิง่ จ ากดั (มหาชน)
(THANI) 

A- / TRIS  1.66% 18.00% 0.2988% 

ตัว๋แลกเงิน  
บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) (SIRI) 

BBB+ / TRIS  2.00% 12.00% 0.2400% 

ตัว๋แลกเงิน  
บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
(GUNKUL) 

BBB / TRIS  2.00% 12.00% 0.2400% 

ตัว๋แลกเงิน  
บริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) (MK) 

BBB / TRIS  2.03% 12.00% 0.2432% 

ตัว๋แลกเงิน  
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (TFG) 

BBB- / TRIS  3.60% 12.00% 0.4320% 

รวม      2.0000% 
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทนุ (3)      0.2000% 
ประมาณการผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับ 
โดยเฉล่ีย 

     1.8000% 

ระยะเวลาการลงทนุ (โดยประมาณ)     6 เดือน 

หมายเหต ุ:  
(1) บริษัทจัดการจะใช้ดลุพินิจในการเปล่ียนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเม่ือเป็นการด าเนินการภายใต้สถานการณ์ท่ีจ าเป็นและ

สมควรเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั โดยไม่ท าให้ความเส่ียงของทรัพย์สินท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั  ทัง้นี ้ตราสารท่ี
คาดว่าจะลงทนุอาจมีการเปล่ียนแปลงเป็นตราสารอ่ืนหรือเพิ่มเติมตราสารท่ีระบุไว้ข้างต้น 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, BSL, UV, JMT, JMART, JWD, TPIPL, ROJNA, MTC, BRR, WHA, 
NOBLE, ORI, SENA, SAWAD, SC, KTC, GOLD, EPCO, S11, BTSG, CPF, CPFTH, BFIT, TRUE, TUC, EA, TBEV, BJC, RML หรือตั๋วแลก
เงินอาวลัโดยธนาคารพาณิชย์ หรือเงินฝากต่างประเทศ และ/หรืออาจพิจารณาลงทนุในตราสารอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้กรอบการลงทนุของ บลจ. แอสเซท 
พลสั อนึ่ง หากไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้เน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่ได้
รับผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการ 

(2) แหล่งท่ีมาของข้อมลูจากอตัราผลตอบแทนท่ีเสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วนัท่ี 22 สิงหาคม 2562 
(3) ประมาณการคา่ใช้จ่ายกองทนุท่ีเรียกเก็บจริงท่ีประมาณไว้ตอนเสนอขายเทา่กบั 0.2000% ตอ่ปี โดยในกรณีท่ีกองทนุได้รับอตัราผลตอบแทนสงูกว่า

อตัราผลตอบแทนท่ีได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายกองทนุเพิ่ม ทัง้นี ้ไม่เกินเพดานท่ีระบไุว้ในโครงการ 


