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“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและ 

ตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังน้ัน หากมีปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว 

ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก” 

 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
แอสเซท พลัส จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :  
ได้รับการรับรอง CAC 

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

ผลการด าเนินงาน 
 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 
 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 

ค่าธรรมเนียม 
 

ข้อมูลอื่นๆ 
 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน1 
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Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 6M1 
Not for Retail Investor 

(ASP-TFIXED 6M1) 
กองทนุตราสารหนี้ 

กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ 
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คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 
 

 
กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในตราสารหน้ี และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตรา
สารกึ่งหน้ีกึ่งทุน และ/หรือหน่วย CIS รวมท้ังอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ และอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และ/หรือ ที่ไม่ได้รับการจัดดันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยในกรณีที่ตราสารดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt) จะต้องได้รับอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment-grade)  

กองทุนจะลงทุนท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศในส่วนการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจ านวน และอาจท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน  
 
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน : มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)   
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- ผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย (Accredited Investors) ท่ียอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าท่ี
สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ได้ใน
ระดับสูง 

- ผู้ลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนท่ีสูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจต่ ากว่าหุ้นได้ 

 
กองทุนนี้ ไม่เหมาะ กับใคร 

- ผู้ลงทุนท่ีต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินก่อนระยะเวลา 6 เดือน (โดยไม่ต่ ากว่า 5 เดือนและไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

- ผู้ลงทุนท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

 

ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงกองทนุรวมนี้ 

 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  

 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

 
  

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 
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- กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือท่ีไม่มีการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้ช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 

- กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนไม่สามารถช าระเงินต้น
และดอกเบี้ยคืนได้ 

- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก่อนครบอายุโครงการ เนื่องมาจากการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนให้เป็นไปตามราคาตลาด (Mark to Market) 

- กองทุนไม่เปิดให้ไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร Non-Investment Grade / Unrated ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 

ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร 

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวม 

credit rating ตาม 
national credit rating 

           ต่ า            สูง 

credit rating ตาม 
international credit rating 

           ต่ า            สูง 
  

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 
 

Gov.bond / AAA AA,A BBB ต่ ากว่า BBB 

Gov.bond / AAA AA,A BBB ต่ ากว่า BBB 

 

โอกาสขาดทนุเงนิตน้ 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง เสี่ยงปานกลาง 

ค่อนข้างต่ า 

เสี่ยงต่ า เสี่ยงสูงมาก 

เสี่ยงสูง 

สูง ต่ า 

unrated 

unrated 
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) 

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีลงทุน 

           ต่ า                       สูง 

ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน (SD) 
           ต่ า                       สูง 
 
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหน่ึง (high issuer concentration risk) 

การกระจุกตัวลงทุน 
ในผู้ออกตราสารรวม 
           ต่ า                       สูง 
 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 

การป้องกันความเสี่ยง fx 

           ต่ า        สูง 
 

  

ต่ ากว่า 3 เดือน

  

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

 

มากกว่า 5 ปี 

≤ 5% 

เดือน  

5 - 10% 

 

10 - 15% 

 

15 - 25% 

 

> 25% 

≤ 10% 

  

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

 

> 80% 

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวกอ่นการลงทนุ* 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหนว่ย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 

รายการ สูงสูดไม่เกิน 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า  ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50.00 บาท ต่อ 1 ฉบับ 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง 

หมายเหตุ :  
-  ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ท านองเดียวกัน (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 

การจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น รวมค่าใช้จ่าย 

ค่า
ธร
รม

เน
ียม

ที่เ
รีย
กเ
ก็บ

จร
ิง 

%
 ต
่อป

๊ขอ
ง 
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V 

ค่าธรรมเนียมเรียกเกบ็จากกองทนุรวม 
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*ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เปน็สิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต* 
 
ดัชนีชี้วดั/อ้างอิง 

ไม่มี เน่ืองจาก กองทุนมีกลยุทธ์การการลงทุนแบบก าหนดระยะเวลาตามรอบการลงทุน โดยมีการประมาณการผลตอบแทนในแต่ละรอบ
การลงทุนไว้แล้ว 
 
ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใช้เปรียบเทียบผลการด าเนนิงาน ณ จุดขาย คอื - 
* สามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ท่ี : http://www.aimc.or.th 

 
  

ผลการด าเนินงานในอดีต 
 

http://www.aimc.or.th/
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นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
วันจดทะเบียน ..................... 
อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต่ ากว่า 5 เดือน และ ไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียน

กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน วันท าการซื้อ :  

เสนอซื้อขายครั้งเดียวในช่วง IPO ระหว่างวันท่ี 20 – 24 สิงหาคม 2561  
มูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป  :  5,000.00 บาท 

 วันท าการขาย :  
มูลค่าขั้นต่ าของการขายคืน  : ไม่ก าหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ า : ไม่ก าหนด 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน  : บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายเพียงครั้งเดียว ณ 
วันครบอายุโครงการ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด
บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันท าการถัดไป โดยบริษัท
จัดการจะท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติท้ัง
จ านวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยัง
กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหน้ี 

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน นายนิธิวิทย์ ฐานวรนนท์ ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด  

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด แต่งตั้งขึ้น 

ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน หรือ 
ร้องเรียน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 17  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ : 0-2672-1111 
Website : www.assetfund.co.th 
E-mail : customercare@assetfund.co.th 

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ 

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

 การลงทุนในหน่วยลงทุน ไม่ใช่การฝากเงิน รวมท้ังไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.ล.ต. 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน ท้ังน้ี บริษัท
จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะ
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด  

ข้อมูลอื่นๆ 
 

http://www.assetfund.co.th/
http://www.assetfund.co.th/
mailto:customercare@assetfund.co.th
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ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตรา
สารท่ีลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการช าระหน้ีโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและฐานะ
การเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปน้ี  

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P ค าอธิบาย 

ระดับที่น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงท่ีสุด มีความเสี่ยงต่ าท่ีสุด  
ท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีได้ตามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยงต่ า
มาก ท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีได้ตามก าหนด 

A A(tha) A A 
ความเสี่ยงต่ า ท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีได้ตาม
ก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี่ยงปานกลาง ท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีได้
ตามก าหนด 

ระดับต่ ากว่าน่าลงทุน 
ต่ ากว่า  
BBB 

ต่ ากว่า  
BBB 

ต่ ากว่า  
BBB (tha) 

ต่ ากว่า  
BBB 

ความเสี่ยงสูง ท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีได้ตาม
ก าหนด 

 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัย
ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหน้ีจะเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ย
ของตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้น ตราสารหน้ีท่ีออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาท่ีต่ าลงโดยกองทุนรวมท่ี
มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมท่ีมี 
portfolio duration ต่ ากว่า 
 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงบาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงเงินบาทแข็งและขายท าก าไรในช่วง
บาทอ่อนก็อาจได้รับผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังน้ัน การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งท าได้ดังต่อไปน้ี 

- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบ
กระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือ บุคคลอื่นท่ีมีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญาน้ัน รายใดรายหน่ึงมากกว่า 
10% ของ NAV รวมกัน ท้ังนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สิน ดังนี้ 
 1. ตราสารหน้ีภาครัฐไทย 
 2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารท่ีมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ี
สามารถลงทุนได้ 

  

ค าอธิบายเพิ่มเติม 
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ตราสารที่ลงทุน (1) 

อันดับความน่าเชื่อถือของ 
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร 

ประมาณการ
ผลตอบแทนของ 
ตราสารต่อปี(2) 

สัดส่วน 
การลงทุน

โดยประมาณ(1) 

ประมาณการ
ผลตอบแทนที่
กองทุนจะได้รับ 

ต่อปี (1) 
National  
Rating 

International  
Rating 

ตั๋วแลกเงิน  
บริษัท บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
(THANI) 

A- / TRIS  1.50% 25.00% 0.3750% 

ตั๋วแลกเงิน  
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) (GUNKUL) 

BBB / TRIS  2.20% 25.00% 0.5500% 

ตั๋วแลกเงิน  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) (TPIPL) 

BBB+ / 
TRIS 

 2.00% 25.00% 0.5000% 

ตั๋วแลกเงิน  
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (TFG) 

BBB- / TRIS  3.10% 25.00% 0.7750% 

รวม      2.2000% 
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (3)      0.3000% 
ประมาณการผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย      1.9000% 
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)     6 เดือน 

 

หมายเหต ุ:  

(1) บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการด าเนินการภายใต้สถานการณ์ท่ีจ าเป็นและสมควร
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ โดยไม่ท าให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินท่ีลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ  ท้ังน้ี ตราสารท่ีคาดว่าจะ
ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตราสารอื่นหรือเพิ่มเติมตราสารท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น GHB, GSB, SMC, KTB, BAY, CIMBT, KBANK, KTB, TMB, 
SCB, TISCO BANK, LHBANK, ICBC, BOC(Macau), CCB, TBANK, SCBT, KK, CENTEL, ESSO, LH, AP, CPN, TICON, QH, MPSC, TLT, 
AYCAL, PL, MAJOR, THAI, NOBLE, SIRI, BSL, MTC, UV, JMT, JMART, ROJNA, BRR, MK, WHA, ASK, NOBLE, CCP, ORI, YUANTA, 
SAWAD, SC, SENA, KTC, GOLD, BTS, EPCO, S11 หรือตั๋วแลกเงินอาวัลโดยธนาคารพาณิชย์ หรือเงินฝากต่างประเทศ และ/หรืออาจพิจารณา
ลงทุนในตราสารอื่นท่ีอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส อน่ึง หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้เน่ืองจากสภาวะตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการ 

(2) แหล่งท่ีมาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนท่ีเสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 

(3) ค่าใช้จ่ายของกองทุนน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่จะไม่เกินจากระบุในโครงการ 
 
 


