
**ผลตอบแทนเสนอขายในตลาด ณ วันที่  01 เมษายน 2563 **ผลตอบแทนหลังหักภาษีตราสารหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนโดยประมาณทั้งนี้

1.ทั้งนี้ บลจ. ขอสงวนสิทธิใช้ดุลพินิจ ในการเปล่ียนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการด าเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จ าเป็นและสมควร

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุน เป็นส าคัญโดยไม่ท าให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ เช่น AP/ASK/BAY/BCH/BFIT/BJC/BOT/BSL/BTS/

CPALL/CPF/CPFTH/CPN/EA/EPCO/FPT/GHB/GLAND/GOLD/GSB/GUNKUL/JMT/JWD/KBANK/KKP/KTB/KTC/LH/LHBANK/MBKET/MINT/MK/MOF/MTC/NOBLE/

ORI/PL/PTT/PTTEP/PTTGC/PTG/QH/RML/ROJNA/S11/SAWAD/SC/SCB/SCC/SCCC/SENA/SIRI/SMC(THAI)/TBANK/TCAP/TFG/THANI/THBEV/TISCO/

TISCOBANK/TK/TLT/TMB/TPIPL/TU/TUC/WHA/YUANTA/TRUE/ABC/ABQK/BOC/CBQK/CCB/DHBK/ICBC/KCBK/MASQ/UOB SG/

BOT/ตัว๋แลกเงินอาวัลโดยธนาคารพาณิชย์ บริษัทฯ ได้ท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนเต็มจ านวนในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ  

ทั้งนี้ กองทุนมีระดับความเส่ียงของกองทุนระดับ 4 (ปานกลาง-ค่อนข้างต่ า)

2. หากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้

3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียนเต็มจ านวน(fully hedge)

4.ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรแต่ไม่เกินจากที่ระบุในโครงการ

หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาด

มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุน

อาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้

5. เนื่องจากปัจจุบันกองทุน Daily Fixed Income มีความต้องการ 

Liquidity จ านวนมาก และท าให้พอร์ตฟอลิโอข้างต้นยังไม่ได้มีการล็อคดีล

กับผู้ออกตราสารทั้งหมดจึงเรียนเพื่อทราบว่าพอร์ตฟอลิโอข้างต้น

และผลตอบแทน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญเมื่อต้องลงทุนจริง

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหน้ีทวทีรัพย์ 3

(ASP-TFIXED3)

ลงทุนในตราสารหนี้ไทยและลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศบางส่วน อายุประมาณ 6 เดือน

โอกาสรับผลตอบแทน 1.00%** ต่อปี

เปิดขายและรับซื้อคืนรอบใหม่ 22 เมษายน 2563

ลงทุนขั้นต่ าเพียง 5,000 บาท

ส่งค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน 10 – 22 เมษายน 2563

ส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 10 - 17 เมษายน 2563

*ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลา 6เดือนได้ดังนั้น หากมีปัจจัยลบทีส่ง่ผลกระทบต่อ

การลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก

ตราสารทีล่งทนุ Credit Rating ข้อมูลผูอ้อกตราสาร (%ตอ่ป)ี

ผลตอบแทนของ

ตราสาร(%ตอ่ป)ี

สัดสว่นการ

ลงทุนโดย

ประมาณ (%)

ผลตอบแทน

การลงทนุ

(%ต่อป)ี

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

(BOT)

ตราสารภาครัฐไทย • เป็นองค์กรของรัฐ   0.65% 40.00% 0.2600%

เงินฝากประจ า

ธนาคาร Bank of China สาขามาเก๊า

(BOC-Macau)

A 

(Fitch International 

Rating)

Listed on SHH

•ธนาคารพาณิชย์อันดับ 4 ของประเทศจีน อีกทั้งยังเป็น

ธนาคารที่มีสินทรัพย์มากที่สุดเป็นอันดับ  4 ของโลก 

1.00% 10.00% 0.1000%

เงินฝากประจ า

ธนาคาร Doha Bank

(DHBK)

A 

(Fitch International 

Rating)

Listed on DSM

•ธนาคาร Doha เป็นธนาคารใหญ่ที่สุดเป็นล าดับที่ 5

ของประเทศกาตาร์ โดยมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 89.1

พันล้านริอัลกาตาร์ 

•รัฐบาลกาตาร์ให้การสนับสนุน โดย Qatar 

Investment Authority ถือหุ้นสัดส่วนเท่ากับ 16.7% 

1.10% 10.00% 0.1100%

เงินฝากประจ า

บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) 

(BFIT)

BBB

(TRIS Rating)

Listed on SET

•บริษัทลูกของศรีสวัสด์ิ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด 

(มหาชน)

•ให้บริการรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนในรูปแบบ

เงินฝาก

•ให้บริการสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์แก่บริษัทและห้างร้าน

ทั่วไป

•ให้บริการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1.45% 10.00% 0.1450%

ตั๋วแลกเงิน

บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน)

(THANI)

A-

(TRIS Rating)

Listed on SET

• ถือหุ้นใหญ่โดยธนาคารธนชาต

• ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองและรถยนต์ใหม่

1.60% 10.00% 0.1600%

ตั๋วแลกเงิน

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)

(MTC)

BBB+

(TRIS Rating)

Listed on SET

•ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคล 1.75% 10.00% 0.1750%

ตั๋วแลกเงิน

บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ 

(SENA)

BBB

(TRIS Rating)

Listed on SET

• พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ 

และอาคารพาณิชย์ อาคารชุด และอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า 

community mall และธุรกิจสนามกอล์ฟ

2.60% 10.00% 0.2600%

รวม 100.00% 1.2100%

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยกองทุน 0.2100%

อัตราผลตอบแทนหลงัหักคา่ธรรมเนยีมและค่าใชจ้า่ยโดยประมาณ 1.0000%**



 

 

 
 

หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที ่8 สิน้สุดวันที ่31 พฤษภำคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตรำสำรหนีท้วทีรัพย ์3 
Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 3 

(ASP-TFIXED3) 
“ผูล้งทนุไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทนุนีใ้นชว่งเวลา 6 เดือนได ้

ดงันัน้ หากมีปัจจยัลงท่ีสง่ผลกระทบตอ่การลงทนุดงักลา่ว 
ผูล้งทนุอาจสญูเสียเงนิลงทนุจ านวนมาก” 
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หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม – ข้อมูลสรุปโครงกำรฯ 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตรำสำรหนีท้วทีรัพย ์3 

ข้อมูลสรุปโครงกำรฯ + ข้อผูกพัน  

ประเภท และนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม รวมถงึผลตอบแทนทีผู้่ลงทุนจะได้จำกเงนิลงทุน 

ประเภท กองทนุรวมตราสารหนี ้ประเภทรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีมีการกระจายการลงทนุนอ้ยกวา่เกณฑ ์

อำยุโครงกำร ไม่ก  าหนด 

วันทีไ่ด้รับอนุมัตใิห้จัดต้ังและจัดกำรกองทุนรวม :  วนัท่ี 10 มิถนุายน 2554 

วันทีจ่ดทะเบียนกองทุนรวม :  วนัท่ี 23 มิถนุายน 2554 

กองทุนรวมนีจ้ะน ำเงนิไปลงทุนในทรัพยส์ินใด 
กองทนุมีนโยบายท่ีจะลงทนุในตราสารแหง่หนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน
ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดใหก้องทนุลงทนุได ้ทัง้นี ้กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารหนีท่ี้เสนอขายในต่างประเทศ 
และหรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศ  
กองทนุอาจเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดความเส่ียง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด โดยจะไม่ลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note)  
 กรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุในต่างประเทศกองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนทัง้จ  านวน  
กองทนุอาจลงทนุในหรือมีไวซ้ึง่ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่ท่ีสามารถลงทนุได ้(non-investment grade) และตราสารที่
ไม่ไดร้บัการจดัดนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) 

ผู้ลงทุนจะได้อะไรจำกเงนิลงทุน  
ผูล้งทนุมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนในรูปของก าไรจากมลูคา่หน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึน้ เม่ือผูล้งทนุขายคืนหน่วยลงทนุ    
 

ลักษณะส ำคัญของกองทุน 

 มีกำรก ำหนดประเภทผู้ลงทุน หรือแบ่ง class หรือไม่ ?  
กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป และไม่มีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ 

 กองทุนรวมนีม้ีจ ำนวนเงนิทุนโครงกำรเท่ำใด ?  
2,000 ลา้นบาท  

 เหมำะสมกับเงนิลงทุนลักษณะใด  ควรลงทุนในระยะเวลำนำนเท่ำใด ? 
เหมาะสมกบัผูล้งทนุท่ีรบัความเส่ียงไดไ้ม่มากนกั และคาดหวงัผลตอบแทนท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราดอกเบีย้เงินฝาก 

 ปัจจัยใดมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงนิลงทุน ? 
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ และความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกตรา 

 เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุน หรือมุ่งเน้นคุ้มครองเงินต้น หรือไม่ ? 
เป็นกองทนุรวมทั่วไปท่ีไม่ใช่กองทนุท่ีมีผูป้ระกนัเงินลงทนุ และไม่ไดคุ้ม้ครองเงินตน้ 

 รอบระยะเวลำบัญชี  
31 พฤษภาคม 
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 กำรลงทุนในกองทุนรวมนีค้วรเปรียบเทยีบกับตัวชีวั้ด (Benchmark) ใด ?  
ไม่มี 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใตก้รอบ
นโยบายการลงทุนท่ีก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างชัดเจนถึงวนัท่ี มีการเปล่ียน
ตวัชีว้ดั ค  าอธิบายเก่ียวกับตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปล่ียนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาท่ีผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ และ/
หรือ ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และ/หรือ 
การเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีท่ีผูอ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท  าหรือ เปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอีกตอ่ไป 
โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจง้เปล่ียนแปลงดงักล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 
ภายในเวลาท่ีผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได ้
 

ข้อก ำหนดในกำรซือ้ขำยและโอนหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมนีม้วีธีิกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร ? 
บรษิัทจดัการจะเปิดรบัค  าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นรอบระยะเวลา โดยบรษิัทจะส่งหนงัสือแจง้วนัเปิดรบัค  าสั่งซือ้ขายและวนัท าการซือ้
ขายหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ก่อนถงึวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุแต่ละรอบเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 วนัท  าการ 
โดยช าระเงินคา่จองซือ้ดว้ยเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.แอสเซท พลสั จ ากดั” 
ส าหรบัการช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะช าระเป็นเช็คหรือโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารตามท่ีทา่นไดร้ะบุไวใ้นใบค าขอเปิด
บญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท  าการนบัแตว่นัถดัจากวนัท่ีท  าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 กรณีใดทีบ่ริษัทจัดกำร สงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน ? 
1. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซือ้ตามค าสั่งจองซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีบรษิัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าการจองซือ้
ในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุ หรือตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือต่อช่ือเสียง หรือตอ่ความรบัผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจดัการ หรือมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุอาจเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอก
เงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  

2. บริษัทจัดการมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทนุกบัหรือเพ่ือประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา รวมถึงผูท่ี้มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมริกา
หรือผูท่ี้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกาหรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคลดงักล่าวและ
บริษัท หรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหมี้ขึน้ และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการ
สั่งซือ้ การจัดสรร แล/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทุนท่ีเป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดงัท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

 มีกำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืน กำรไม่ขำย / ไม่รับซือ้คืน หยุดรับค ำส่ังซือ้ / ขำยคืน แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร ? 
บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดมี้ค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้
ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดังต่อไปนี้ โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชนแ์ลว้ 
(ก) มีเหตจุ  าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มีเหตุท่ีท  าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ  ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคมุของบรษิัทจดัการกองทนุรวม 
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(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่าราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวไม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคา
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังทีรั่บไว้แล้ว 
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค  าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ี
ไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออาจหยดุรบัค  าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค  าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได ้ในกรณีท่ีปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้
(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ 
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูล

ผลประโยชนแ์ลว้ 
(ก) มีเหตจุ  าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
(ข) ไม่สามารถค านวณมลูคา่ทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค) มีเหตจุ  าเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสับเปล่ียนหน่วยลงทนุตามค าสั่งท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือการหยุดรบัค  าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือ
ค  าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหก้ระท าไดไ้ม่เกินหนึ่งวนัท  าการ เวน้แตจ่ะไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน 

(3) กองทุนรวมไดล้งทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวม
อย่างมีนยัส าคญั 
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท่ี์กองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุใน

หลกัทรพัยท่ี์ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์หง่นัน้เกินกว่ารอ้ยละสิบของมลูคา่ทรพัยส์ินสุทธิของกองทนุรวม 
(ข) มีเหตกุารณท่ี์ท าใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศไดอ้ย่างเสรี และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรบั

โอนเงินจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรือ 
(ค) มีเหตท่ีุท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินท่ีลงทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกติซึง่เหตดุงักล่าวอยู่เหนือ

การควบคมุของบรษิัทจดัการกองทนุรวม และผูด้แูลผลประโยชนเ์หน็ชอบดว้ยแลว้ 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค  าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ แก่ผูล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจาก

ปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี ้
(ก) บรษิัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้

1. การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  
ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย หรือ 
3. การกระท าท่ีเป็นการปฏิบตัติามค าสั่งเก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ  านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จรงิเก่ียวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 
(5) อยู่ในระหว่างด  าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการรายอ่ืนเขา้บรหิารจดัการกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ี
บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยว์่าดว้ยการด ารงเงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้
ขายหลักทรพัย์และการคา้หลักทรพัยแ์ละการจัดจ าหน่ายหลักทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ัดการเงินทุนสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท  าการ 
(6) อยู่ระหวา่งด  าเนินการเพ่ือเลิกกองทนุรวมตามขอ้ผกูพนั 
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กำรหยุดรับค ำส่ังซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทุน 
เพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ  
หรือเพ่ือรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิัทจดัการหยุดรบัค  าสั่งซือ้ ค าสั่ง
ขายคืน หรือค  าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร  แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนั
ท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค  าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค  าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได ้

 วธีิสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร ?  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุกบักองทนุเปิดอ่ืนท่ีบริษัทจดัการก าหนดใหส้ามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได  ้ตามวนั เวลา 
ท่ีบรษิัทเปิดใหมี้การขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 กองทุนรวมนีก้ ำหนดวธิีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร ? 
- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ภายใต้ข้อจ ากัดการซือ้ขาย  โอน โดยผู้โอนจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอน 
รายการละ 50 บาท 

- บริษัทจัดการมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย  และมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทนุของกองทนุกับหรือเพ่ือประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกา  พลเมืองสหรฐัอเมริกา รวมถึงผูท่ี้มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคล
ดงักล่าวและบริษัท หรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหมี้ขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บรษิัทจดัการจงึขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือ
ระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทนุท่ีเป็นบุคคลอเมริกนั (US person) 
ดงัที่กล่าวมาขา้งตน้  

 ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้
จำกช่องทำงใด ? 
ทา่นสามารถตดิตามมลูคา่หน่วยลงทนุของทา่นจากเว็บไซต ์www.assetfund.co.th 
 

สิทธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมนีม้ีกำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร ? 
บรษิัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุหรือผูล้งทนุทกุครัง้ท่ีมีการขายหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุใหผู้ล้งทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท  าการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 ผู้ลงทุนถูกจ ำกัดสิทธิในเร่ืองใด ? 
กรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัท
จดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ในส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 ช่องทำง / วธิีกำรตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงได ้โดยวธีิการท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดเผยไวท่ี้
ส  านกังานของบรษิัทจดัการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการ www.assetfund.co.th หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

 ช่องทำงและวธิีกำรร้องเรียนท ำได้อย่ำงไร ? 
- ตดิตอ่บรษิัทจดัการท่ี บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั โทรศพัท ์02-672-1111  
- ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  Help Center 1207  โทรศพัท ์02-263-6000  
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-470-1962/ 02-470-1523 

 

http://www.assetfund.co.th/
http://www.assetfund.co.th/
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บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของกองทุน 

 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดกำร  
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120    
Asset Plus Customer Care  02-672-1111  โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th 

 รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท  
1. นายนภดล รมยะรูป ประธานคณะกรรมการ 
2. นายพิทเยนท ์ อศัวนิก กรรมการ 
3. นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ ์ กรรมการ 
4. ดร. พชัร  สรุะจรสั กรรมการ 

 รำยชื่อผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) 
1.  ดร. พชัร  สรุะจรสั ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
2. นายคมสนั ผลานสุนธิ กรรมการ 
3.  นายณฐัพล จนัทรส์ิวานนท ์ กรรมการ 

 จ ำนวนกองทุนรวมท้ังหมดภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 47 กองทนุ  
มลูคา่ทรพัยส์ินสุทธิของกองทนุรวมเทา่กบั 25,120,282,283.73 บาท 

 รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทุน  
1.  นายณัฐพล  จนัทรส์ิวานนท ์  
2. นายไมตรี โสตางกรู  
3. นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ  
4. นางสาวทิพยว์ดี อภิชยัสิร ิ  
5. นายกฤช โคมิน  
6. นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 
7. นายเมธวฒัน ์ วอ่งกิจ 

http://www.assetfund.co.th/
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 รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน ประวัตกิำรศกึษำ และประสบกำรณก์ำรท ำงำนทีเ่กี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม รวมท้ัง
หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว 

ชื่อ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
หน้ำที ่

ควำมรับผิดชอบ 
นายไมตรี โสตางกรู * - MBA., University of IIIinois at 

Urbana-Champaign, USA 
- MD, (2nd class honors), 

Chulalongkorn University, 
Thailand 

- 2019 – Present: Fixed Income 
Fund Manager, Asset Plus Fund 
Management 

- 2017 – 2019: Fixed Income Fund 
Manager (Credit Analysis), Asset 
Plus Fund Management 

- 2014 – 2017: Equity Fund 
Manager, Asset Plus Fund 
Management 

- 2006 - 2014: Senior Vice 
President – Private Fund, Asia 
Plus Securities Plc  

- 2004 - 2006: Assistant MD., 
Hong Ta Futures Ltd. 

- 1998 - 2004: Senior Treasury 
Sales, BNP Paribas 

- 1997 - 1998: Assistant Vice 
President – Treasury, Cathay 
Capital 

บรหิารกองทนุ 

* ปฏิบตัหินา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทนุและผูจ้ดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 

 ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน ์

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ี บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ 

นำยทะเบียนหน่วยลงทุน 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั โทรศพัท ์02-672-1111 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-470-3200-1 
นอกจากหนา้ท่ีตามสญัญาแตง่ตัง้แลว้ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผูด้แูลผลประโยชน ์
ยงัมีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการรกัษาประโยชนผ์ูล้งทนุดว้ย 
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 ช่องทำงที่ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน 

 บริษัทจัดกำร 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
เลขท่ี 175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 17 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
Asset Plus Customer Care  02-672-1111   www.assetfund.co.th 

 ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

1. บรษิัทหลกัทรพัย ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-659-3390 
2. บรษิัท หลกัทรพัยไ์อรา่ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-684-8888 
3. บรษิัท แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั โทรศพัท ์02-648-3600 
4. บรษิัท หลกัทรพัยเ์อเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-680-1234 
5. บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั โทรศพัท ์02-680-5000 
6. บรษิัท หลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-231-3777  
7. บรษิัท หลกัทรพัยค์นัทรี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-205-7000 
8. บรษิัท หลกัทรพัยซ์ีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์02-841-9000 
9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-626-7777 
10. บรษิัท หลกัทรพัยโ์นมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-638-5000 
11. บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เซน็ทรลั เวลธ ์โซลูชนั จ ากดั โทรศพัท ์02-103-8811 
12. บรษิัท หลกัทรพัยฟิ์นนัซา่ จ ากดั โทรศพัท ์02-660-5000 
13. บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-660-5429-30 
14. บรษิัท หลกัทรพัยโ์กลเบล็ก จ ากดั โทรศพัท ์02-672-5920   
15. บรษิัท หลกัทรพัยไ์อ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-658-5800 
16. บรษิัท หลกัทรพัยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-658-8888 
17. บรษิัท หลกัทรพัยก์สิกรไทยจ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-696-0000 
18. บรษิัท หลกัทรพัยก์รุงศรี จ  ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-659-7000  
19. บรษิัท หลกัทรพัยเ์คทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์02-648-1111 
20. บรษิัท หลกัทรพัยเ์คที ซีมีโกจ้  ากดั โทรศพัท ์02-695-5000   
21. บรษิัท หลกัทรพัยเ์มยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-658-6300 
22. บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั โทรศพัท ์02-660-6677 
23. บรษิัท หลกัทรพัยเ์มอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-660-6621 
24. บรษิัท หลกัทรพัยภ์ทัร จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-305-9000 
25. บรษิัท หลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-635-1700 
26. บรษิัท หลกัทรพัยอ์ารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-088-9999 
27. บรษิัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั โทรศพัท ์02-026-6222 
28. บรษิัท หลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั โทรศพัท ์02-022-1499  
29. บรษิัท หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั โทรศพัท ์02-949-1000 
30. บรษิัท หลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-217-8888 
31. บรษิัท หลกัทรพัยท์รีนีตี ้จ  ากดั โทรศพัท ์02-343-9500 
32. บรษิัท หลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-659-8000 
33. บรษิัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวลท ์รีพบับลิค จ ากดั โทรศพัท ์02-266-6697 
34. บรษิัท หลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์02-009-8888

http://www.assetfund.co.th/
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ปัจจัยเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk)  
คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบรษิัท อาจเป็นเหตใุหผู้ล้งทนุไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั   
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : ผูจ้ดัการกองทนุจะวิเคราะหส์ถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทท่ีลงทุน รวมทัง้ธุรกิจ
และอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัของบรษิัทนัน้ๆ อย่างตอ่เน่ืองเพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงดงักล่าว 

 ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit Risk)   
คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีผูอ้อกตราสารหนีไ้ม่สามารถจ่ายคืนเงินตน้ และหรือดอกเบีย้ไดต้ามที่ก  าหนด 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บรษิัทจะพิจารณาลงทนุในตราสารท่ีผูอ้อกมีความมั่นคง มีสถานะทางการเงินท่ีดี และ/หรือบริษัท
ท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีลงทนุได ้

 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk)  
คือ ความเส่ียงที่เกิดจากความผนัผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรบัตวัขึน้ลง  โดยไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น  การเมือง เศรษฐกิจ ความผนัผวนของคา่เงิน  อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์3 มุ่งเนน้ลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอายุคงเหลือ
ใกลเ้คียงกบัรอบระยะเวลาวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และถือครองจนครบอาย ุจงึมีความเส่ียงดา้นนีต้  ่ามาก 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)  
คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีซือ้หรือขายตราสารไม่ไดใ้นระยะเวลาหรือราคาตามท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจากโอกาสในการซือ้หรือขายตราสารมีจ ากดั  
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์3 จะเนน้ลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอายุคงเหลือ
ใกลเ้คียงกบัรอบระยะเวลาวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และถือครองจนครบอายจุงึมีความเส่ียงดา้นนีน้อ้ยมาก 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Leverage Risk) 
เน่ืองจากสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้  อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรพัยพื์น้ฐาน  ดงันัน้ หากกองทนุลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้
ย่อมท าใหส้ินทรพัยส์ทุธิมีความผนัผวนมากกว่าการลงทนุในหลกัทรพัยพื์น้ฐาน (Underlying Asset)   
กรณีท่ีกองทนุลงทนุในหลกัทรพัยด์งักล่าวเพ่ือปอ้งกนัความเส่ียง  กองทนุจะผูกพนัตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาป้องกนัความเส่ียง ซึง่ราคา ณ 
วนัใชส้ิทธิอาจมากกว่า หรือนอ้ยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้นี ้การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพ่ือป้องกันความเส่ียงนัน้ อาจไม่
สามารถปอ้งกนัความเส่ียงไดท้ัง้หมด และกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทนุคาดการณผ์ิด กองทนุอาจเสียโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนท่ีมากขึน้ 

แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : ผูจ้ดัการกองทนุจะวิเคราะหส์ถานการณ์อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใหก้ารลงทุนในสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้เป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง เพ่ือลดความเส่ียงและเพ่ือใหก้องทนุมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนท่ีมากขึน้ โดยจะลงทุนในสดัส่วนท่ี
เหมาะสมกบัหลกัทรพัยท่ี์ตอ้งการปอ้งกนัความเส่ียง 

 ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมือง และเศรษฐกิจของประเทศทีก่องทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)   
เน่ืองจากกองทนุอาจจะมีการลงทนุในตา่งประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได ้ 
แนวทำงกำรบริหำรเพือ่ลดควำมเสี่ยง : บรษิัทจดัการจะบรหิารความเส่ียงนี ้โดยตดิตามสถานการณท์างการเมืองและเศรษฐกิจอย่าง
ใกลช้ิดและน ามาพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 

 ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเพิ่มขึน้หรือลดลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลหนึ่งเม่ือเทียบกบัเงินอีกสกุลหนึ่ง เน่ืองจากกองทนุจะลงทนุใน
หลกัทรพัยท่ี์ออกเป็นสกลุเงินตา่งประเทศ ซึง่จะท าใหผ้ลตอบแทนท่ีไดร้บัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากตอ้งแลกเปล่ียนสกลุเงิน 

แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : บริษัทจดัการจะบริหารความเส่ียงดา้นนี ้โดยพิจารณาลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ (Derivatives) ท่ีมีตวัแปรเป็นอัตราแลกเปล่ียนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพืน้ฐานท่ีลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ปอ้งกนัความเส่ียงเตม็จ านวน (Fully Hedge) จากการลงทนุ (Hedging) และอาจท าใหไ้ดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุในต่างประเทศนอ้ยลง 
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ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ  ากดัอตัราส่วน 
2 
 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 
2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

ไม่จ  ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แตต่  ่ากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 
3 หน่วย CIS ไม่เกิน 10% 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะอย่างใด 

อย่างหนึ่งดงันี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 10% 
 

5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ท่ีผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือ
สาขา ธพ. ตา่งประเทศท่ีไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีก  าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ท่ีไม่ได้
มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคล
ดงันี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย 
5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ตอ้งขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 

6 ทรพัยส์ินดงันี ้
6.1 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
6.1.1 เป็นตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ  
ท่ีผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผูอ้อก
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศท่ีไดร้บั
อนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)  
6.1.2  มี credit rating 1 อยู่ในระดบั investment grade 
6.1.3  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
6.1.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แตอ่ตัราใด
จะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินใน benchmark 
+ 5% 

อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทุนรวม 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

ตา่งประเทศ 
6.1.3.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.1.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีก  าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ และ
ไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2  ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น
บคุคลดงันี ้
6.1.3.3.1  บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.1.3.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.3.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตามขอ้ 
6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ตอ้งขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market  
6.2 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating 2 อยู่ในระดบั investment grade 
6.2.1 reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 

7 ทรพัยส์ินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนขอ้ 1 – ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
1 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผูมี้ภาระผกูพนัมีภมิูล  าเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale ได ้
2 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศที่คูส่ญัญาในฐานะผูมี้ภาระผกูพนัมีภมิูล  าเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale ได ้
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไมมี่ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา แลว้แตก่รณี 

1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที ่2 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค  านวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยส์ินของบรษิัททกุบรษิัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็น
คูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับรษิัทดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี ้แลว้แต ่
อตัราใดจะสงูกว่า  
(1) 25% หรือ  
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินท่ีลงทนุ ใน 
benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไมมี่ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที ่3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค  านวณตามประเภททรพัยส์ิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิตบิคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อกผูส้ั่งจ่าย หรือคูส่ญัญา 
ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์ินท่ี MF ไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี 
เวน้แตเ่ป็น MF ท่ีมีอายโุครงการ < 1 ปี 
ใหเ้ฉล่ียตามรอบอายกุองทนุ  
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ท่ีอายกุองทนุ
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ีมี
อายโุครงการ ≥ 1 ปี 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

securities lending หรือ derivatives) 
2 ทรพัยส์ินดงันี ้

2.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต ่MF ไดด้  าเนินการใหมี้การรบัโอนสิทธิ
เรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให ้MF สามารถขายคืน
ผูอ้อกตราสารได ้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี ้แตไ่ม่รวมถงึตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ท่ี
มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
2.3.1  มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ี
ค  านวณตาม ผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
2.3.2  มี credit rating อยู่ในระดบัต  ่ากวา่ investment grade หรือไม่มี credit rating 
(ขอ้นีไ้ม่ใชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ีลงทนุในตั๋วแลก
เงิน (B/E) ตั๋วสญัญาใชเ้งิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ที่มีอายไุม่เกิน
อายกุองทนุ หรือรอบการลงทนุของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives เพ่ือให้
ทรพัยส์ินดงักล่าวมีอายสุอดคลอ้งกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

5.1 ทรพัยส์ินตามขอ้ 7 ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ิน
หรือคูส่ญัญา (single entity limit)   
5.2 ตราสารหนีห้รือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและ/หรือ
ผูอ้อกตราสารท่ีต  ่ากว่าท่ีสามารถลงทนุได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนั ไม่เกิน 15% 

6 derivatives 
6.1 hedging limit : การเขา้ท  าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการลดความ
เส่ียง 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

7 7.1 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ 
7.2 derivatives ท่ีมี underlying เป็นตราสารตาม 7.1 

ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 20% 

หมายเหต ุ: ส  าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF ไมมี่ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั product limit 
 
ส่วนที ่4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค  านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทนุ (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารหนีห้รือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุของ 
ผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนีภ้าครฐัไทย หรือตรา
สารหนีภ้าครฐัตา่งประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้ินทางการเงิน (financial liability)1 ของผูอ้อกตราสาร
รายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ  
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ. อาจน ามลูคา่หนีส้ินทางการเงิน
ดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลู
หนีส้ินทางการเงินนัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีการเผยแพรเ่ป็นการทั่วไป และในกรณีท่ีผู้
ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีล่าสดุ2 ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสาร
ตามขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต ่ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การย่ืนแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นราย
โครงการ 
1.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

rating อยู่ในระดบัต ่ากวา่ investment grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทนุ
เพ่ือกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่
การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แตก่รณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การ
ย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็น
รายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทนุ CIS ตา่งประเทศ  
ท่ีออกหน่วยนัน้  
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันีโ้ดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

หมายเหต ุ:  
1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบญัชทีี่ผูอ้อกตราสารดงักลา่วไดจ้ดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดย
เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก  าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพบญัชี หรอืมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล เชน่ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรอื United States Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
2 รวมถึงกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 

 
ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยการ
ลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม  

รำยกำรที่เรียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเก็บจริง 
1 มิ.ย. ปี 59  

ถงึ  
31 พ.ค. ปี 60 

เรียกเก็บจริง 
1 มิ.ย. ปี 60  

ถงึ  
31 พ.ค. ปี 61 

เรียกเก็บจริง 
1 มิ.ย. ปี 61  

ถงึ  
31 พ.ค. ปี 62 

(ร้อยละของมูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิ) 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำก
กองทุนรวมท้ังหมด 

ไม่เกินร้อยละ 2.8890 ต่อปี 
ของมูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิถัวเฉลี่ย 

   

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมท้ังหมดที่
ประมำณกำรได้ 

    

1. คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ตอ่ปี 
ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด 

0.07 0.10 0.13 

2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกินรอ้ยละ 0.0749 ตอ่ปี 
ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด 

0.04 0.04 0.04 

3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ไม่เกินรอ้ยละ 0.5350 ตอ่ปี 
ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด 

0.11 0.10 0.12 

4. คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ 1 
 

ไม่เกินรอ้ยละ 1.2091 ตอ่ปี 
ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด 

   

 คา่ใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์
และส่งเสรมิการขาย ภายหลงัการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

ตามที่จ่ายจรงิ แตไ่ม่เกินรอ้ยละ 
0.50 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ

ของกองทนุ 

- - - 

 คา่ประกาศ NAV ในหนงัสือพิมพ ์ ตามที่จ่ายจรงิ - - - 
 คา่สอบบญัชี  ตามที่จ่ายจรงิ 0.02 0.01 0.01 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีป่ระมำณกำร
ไม่ได้ 

    

 คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ตามที่จ่ายจรงิ - - - 
รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจริงท้ังหมด 2 0.25 0.26 0.30 
 คา่ใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามที่จ่ายจรงิ - - - 

 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถอืหน่วยลงทุน 
ของรอบปีบัญชีตัง้แต่เดือน มิถุนำยน ถงึ พฤษภำคม ยอ้นหลัง 3 ปี 
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 

รำยกำรทีเ่รียกเก็บ อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเก็บจริง 
1 มิ.ย. ปี 59  

ถงึ  
31 พ.ค. ปี 60 

เรียกเก็บจริง 
1 มิ.ย. ปี 60  

ถงึ  
31 พ.ค. ปี 61 

เรียกเก็บจริง 
1 มิ.ย. ปี 61  

ถงึ  
31 พ.ค. ปี 62 

 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 

 คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 

 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้  ไม่มี ไม่มี 

 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก  ไม่มี ไม่มี 

 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาทตอ่รายการ 50 บาทตอ่รายการ 

 คา่ธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุหรือเอกสาร 
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแทนฉบบัเดมิที่สญูหาย 

ฉบบัละ 50 บาท ยกเวน้ไม่เรียกเก็บ 

 คา่ธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ อตัราท่ีธนาคารพาณิชยก์ าหนด 

 คา่ธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ 
หรือคา่ธรรมเนียมการหกัเงินเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ 

อตัราท่ีธนาคารพาณิชยก์ าหนด 

 คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุขอใหบ้รษิัทจดัการ 
หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่เกิน 75 บาทตอ่รายการ ยกเวน้ไม่เรียกเก็บ 

 
หมำยเหตุ 
1 เม่ือค  านวณรวมกบัคา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจรงิจากกองทนุรวมตามขอ้ 1 – 3 จะไม่เกินคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด 
2 ไม่รวมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทุนขา้งตน้ เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่ าเพิ่มและภาษีอ่ืนใดใน
ท านองเดียวกนั (ถา้มี) 

บรษิัทจดัการจะค านวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ทกุวนัท่ีมีการค านวณมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลปร ะโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีค  านวณ นัน้เป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะบวกดว้ยภาษีมูลค่าเพิ่ ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี) และบรษิัทจดัการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน  

บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขัน้สูงตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะ
ประกาศใหท้ราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิัทจดัการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดไ้ม่เกินกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในรอบ
ระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนบัแตว่นัท่ีบรษิัทจดัการประสงคจ์ะขึน้คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถอื 

AAA เป็นอนัดบัเครดติสงูสดุและมีความเส่ียงต ่าท่ีสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูสดุ 
ความเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบนอ้ยมาก 

AA มีความเส่ียงต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แตอ่าจไดร้บัผลกระทบจากความ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดติท่ีสงูกวา่ 

A มีความเส่ียงในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูแตอ่าจไดร้บัผลกระทบจากความ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดติท่ีสงูกวา่ 

BBB มีความเส่ียงและมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑป์านกลาง ความผนัผวนท่ีเกิดขึน้จากการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลใหค้วามสามารถในการช าระหนีล้ดลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดติท่ีสงูกวา่ 

T1+ เป็นอนัดบัเครดติสงูสดุ บรษิัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกท่ีไดร้บัอนัดบัเครดติใน
ระดบัดงักล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดติสงูสดุ บรษิัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกท่ีไดร้บัอนัดบัเครดติใน
ระดบัดงักล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนยอ้นหลังของกองทุน 
รอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 พฤษภำคม 2562 

(NAV ณ 31 พฤษภำคม 2562 = 12.1240 บำท) 
 

ASP-TFIXED3 ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน  

(ตำมเวลำ) 
6 เดือน  

(ตำมเวลำ) 
1 ปี 1 
(ต่อปี) 

3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี 1 
(ต่อปี) 

10 ปี 1 
(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทุน 2 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม  0.65% 0.44% 0.85% 1.77% 1.75% 2.05% - 2.45% 
ความผนัผวนของผลการ
ด าเนินงาน (standard deviation) 

1.13% 1.05% 1.11% 0.95% 0.55% 1.03% - 1.28% 

 
หมำยเหตุ : 
- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 23 มิถนุายน 2554 
- 1 % ตอ่ปี 
- 2 % ตอ่ปี ยกเวน้กรณีท่ีกองทนุจดัตัง้ไม่ถงึ 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิ 
- การวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัขึน้ตามประกาศสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุท่ี สจก.ร.1/2559 
- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์ิน หรือคา่ใชจ้่ายต่างๆ 
- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ผลขำดทุนสงูสุดในชว่งเวลำ 5 ปี 

(Maximum Drawdown) 
ณ สิน้รอบ 31 พฤษภำคม 2562 

 

N/A 
 
 
 
 

อำยุเฉลี่ยของทรัพยส์นิที่กองทุนรวมลงทุน 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 31 พฤษภำคม 2562 
 

0.39 
 
 
 
 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 31 พฤษภำคม 2562 
 

N/A 
 
 
 
 

ขอ้มูลกำรถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 31 พฤษภำคม 2561 

 

N/A 
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ค ำเตอืนเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน 

 บรษิัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการ เช่นเดียวกนักบัท่ีบรษิัทจดัการลงทนุ ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ิน
อ่ืนเพ่ือกองทุนรวมตามหลักเกณฑท่ี์ส านกังานก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจัดใหมี้ระบบงานท่ีป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 
เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเตมิไดท่ี้เว็บไซตบ์รษิัท ( www.assetfund.co.th 

 ในกรณีท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจดัการอาจใช้
ดลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิกค  าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัไวแ้ลว้หรือหยุดรบัค  าสั่งดงักล่าวได ้

 กองทนุนีอ้าจ/จะมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หาก
ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเส่ียงใหก้องทนุตอ้งเลิกกองทนุรวมได ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท่ี้เวบ็ไซต ์
www.assetfund.co.th 

 ผูล้งทนุสามารถตรวจดขูอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดท่ี้ส  านักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือท่ีเวบ็ไซตข์องบรษิัท www.assetfund.co.th 

 บริษัทจดัการไม่สามารถรบัผลประโยชนต์อบแทนเพ่ือประโยชนข์องผูป้ระกอบธุรกิจเองได ้เน่ืองจากเป็นขอ้หา้มตามกฎหมาย และเป็น
เรื่องท่ีไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เวน้แต่เป็นการรบัผลประโยชนท่ี์ผูป้ระกอบธุรกิจหรือพนกังานของผูป้ระกอบธุรกิจไดร้บัตามเทศกาลท่ี
เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัท่ีิผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดไวภ้ายในบรษิัท ซึง่สามารถขอดแูนวทางนีไ้ดท่ี้บรษิัทจดัการ 

 บริษัทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ีสมาคม
บรษิัทจดัการลงทนุก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดูแล
การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงานไดร้บัรองถึงความถูกตอ้ง
ของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือชีช้วนฉบับนี้รวบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที ่1 กุมภำพันธ ์2563 
 

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

 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน แอสเซท พลสั ไดส้อบทานขอ้มูลในหนงัสือชีช้วนดว้ยความระมัดระวงั และรบัรองว่าขอ้มูล
ถกูตอ้งครบถว้น ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด และไมข่าดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

 
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั  

                           โดย                      
 

(นายคมสนั  ผลานสุนธิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 

 

หนังสอืชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

“ผู้ลงทนุไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 6 เดอืนได ้ 
ดังน้ันหากมีปัจจัยลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทนุดังกล่าว 

ผู้ลงทนุอาจสูญเสียเงนิลงทนุจ านวนมาก” 

 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ 
  

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

ผลการด าเนินงาน 
 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 
 

สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นทีล่งทุน 

ค่าธรรมเนียม 
 

ข้อมูลอื่นๆ 
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Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 3 
(ASP-TFIXED3) 

กองทนุตราสารหนี ้
กองทนุทีล่งทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ในและต่างประเทศ 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน 
แอสเซท พลัส จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทจุริต : 
ได้รับการรับรอง CAC 
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คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 
 

 
กองทนุมีนโยบายท่ีจะลงทนุในตราสารแห่งหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินอ่ืนตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดใหก้องทนุลงทนุได ้ทัง้นี ้กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารหนีท่ี้เสนอ
ขายในตา่งประเทศและหรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศ 
กองทุนอาจเข้าท าสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเส่ียง (Hedging) โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะไม่ลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้
แฝง (Structured Note) 
กรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุในต่างประเทศกองทนุจะลงทนุในสญัญาซื ้อขายล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนทัง้
จ  านวน 
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ 
ตราสารท่ีไม่ไดร้บัการจดัดนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) 
 
กลยุทธใ์นการบริหารจัดการลงทุน : มีกลยุทธก์ารลงทนุโดยการถือทรพัยส์ินจนครบรอบการลงทนุในแต่ละรอบ (buy-and-hold)   
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- ผูล้งทนุท่ีรบัความเส่ียงไดไ้ม่มากนกั และคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสูงกว่าเงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนท่ีอาจต ่ากว่าหุน้ได้และ
สามารถลงทนุไดต้ามรอบระยะเวลาท่ีบรษิัทจดัการเปิดรบัค  าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

 
กองทุนนี้ ไม่เหมาะ กับใคร 

- ผูล้งทนุท่ีตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทนุเพ่ือรบัเงินก่อนครบรอบระยะเวลาท่ีบรษิัทจดัการเปิดรบัค  าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

- ผูล้งทนุท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงกองทุนรวมนี ้

 อ่านหนงัสือชีช้วนฉบบัเตม็  หรือสอบถามผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ  

 อย่าลงทนุหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

 
  

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 
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1 8 

7 2 

3 
4 5 

6 

 
- กองทนุอาจไม่ไดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทนุลงทนุไม่สามารถช าระ
เงินตน้และดอกเบีย้คืนได ้

- มลูค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทนุรวมอาจเพิ่มขึน้หรือลดลงก่อนครบรอบระยะเวลา เน่ืองมาจากการค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ
ของกองทนุใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด (Mark to Market) 

- ในกรณีท่ีมีแนวโนม้วา่จะมีการขายคืนหน่วยลงทนุเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจดัการ
อาจใชด้ลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิกค  าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัไวแ้ลว้หรือหยดุรบัค  าสั่งดงักล่าวได้ 

- กองทนุนีอ้าจ/จะมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด 
ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเส่ียงใหก้องทุนตอ้งเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถ
ตรวจสอบขอ้มลูไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.assetfund.co.th 

 
แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 
 

 

โอกาสขาดทุนเงนิตน้ 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง เสี่ยงปานกลาง 

ค่อนข้างต ่า 

เสี่ยงต ่า เสี่ยงสูงมาก 

เสี่ยงสูง 

สูง ต ่า 
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ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 

ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร 

อนัดบัความน่าเช่ือถือส่วนใหญ่ของกองทนุรวม 

credit rating ตาม 
national credit rating 
           ต ่า            สงู 

credit rating ตาม 
international credit rating 
           ต ่า            สงู 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) 

อายเุฉล่ียของทรพัยส์ินท่ีลงทนุ 

           ต ่า                       สงู 

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

การกระจกุตวัลงทนุ 
ในผูอ้อกตราสารรวม 
           ต ่า                       สงู 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 

การปอ้งกนัความเส่ียง fx 

           ต ่า        สงู 
 

  

Gov.bond / AAA AA,A BBB ต ่ากวา่ BBB 

Gov.bond / AAA AA,A BBB ต ่ากวา่ BBB 

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 

 

unrated 

unrated 
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(% ของ NAV) 

 

ชื่อทรัพยส์นิและการลงทุนสูงสุด 5 อนัดับ 

 

น ้าหนักการลงทุนตามอนัดับความน่าเชื่อถอื 
                  (% ของ NAV)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

ท้ังนี ้คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่www.assetfund.co.th  

ตราสารหนีภ้าคเอกชน
54.19%

ตราสารหนี้
ภาครฐับาล 7.54%

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
38.27%

สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นทีล่งทุน 
 

7.54%

9.12%

9.04%

36.03%

Gov bond/AAA

AA

A

BBB

ต ่ากวา่BBB

unrated

ตราสารหนี้ในประเทศ         

38.03%

AAA

AA

A

BBB

ต ่ากวา่BBB

unrated

ตราสารหนี้ต่างประเทศ
credit rating ตาม

international rating scale

file:///C:/Users/tassaya_vo/Desktop/update%20โครงการ/fact%20sheet%20June%202018/www.assetfund.co.th
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวกอ่นการลงทุน* 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอ่ปีของ NAV)  

 
              การจัดการ        ผู้ดูแลผลประโยชน ์   นายทะเบียน          ค่าใช้จ่ายอ่ืน         รวมค่าใช้จ่าย 

 
หมายเหต ุ: 

- ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ส าหรบัรอบการลงทุนวนัท่ี 10 – 22 เมษายน 2563 จะสามารถระบุไดเ้ม่ือมี
การลงทนุจรงิ เน่ืองจาก บลจ.จะค านวณค่าธรรมเนียมดงักล่าวจากอตัราผลตอบแทนของตราสาร ณ วนัท่ีกองทนุเขา้ลงทนุ 

- กรณีท่ีกองทนุไดร้บัอตัราผลตอบแทนสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมการจดัการและ/หรือค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเพิ่ม ทัง้นี ้ไม่เกินเพดานคา่ธรรมเนียมการจดัการและค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน 

- คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี) 
- อตัราท่ีเรียกเก็บจรงิของค่าใชจ้่ายอ่ืนเป็นขอ้มลูตามรอบปีบญัชีล่าสดุของกองทนุ ทัง้นี ้ไม่รวมค่านายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละ                
คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(ถา้มี) 

- สามารถดขูอ้มลูคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายยอ้นหลงัของกองทนุในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัไดท่ี้ www.assetfund.co.th  

ทัง้นีค้า่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจรงิจากองทนุรวมทัง้หมดจะไม่เกินอตัรารอ้ยละ 2.8890 ตอ่ปีของมลูคา่ทรพัยส์ินสุทธิถวัเฉล่ีย 
 

  

0.0428 0.0100 

สูงสุดไม่เกิน 1.0700

สูงสุดไม่เกิน  0.0749

สูงสุดไม่เกิน 0.5350

สูงสุดไม่เกิน 1.2091

สูงสุดไม่เกิน 2.8890

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

ค่า
ธร

รม
เนี
ยม

ทีเ่
รีย

กเ
ก็บ

จริ
ง

%
 ต
่อป๊

ขอ
ง 

NA
V

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียม 
 

file:///C:/Users/tassaya_vo/Desktop/update%20โครงการ/fact%20sheet%20June%202018/www.assetfund.co.th
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถอืหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 

รายการ สูงสูดไม่เกิน เก็บจริง 
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 

คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 
คา่ธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้  ไม่มี ไม่มี 
คา่ธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก  ไม่มี ไม่มี 

คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 50.00 บาท ตอ่รายการ 
คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 50.00 บาท ตอ่ 1 ฉบบั ยกเวน้ ไม่เรียกเก็บ 
คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามที่จ่ายจรงิ ตามที่จ่ายจรงิ 

หมายเหต ุ:  
-  คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกจากผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี) 
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*ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต* 

1. ดัชนีชีว้ดั คอื 
 

ไม่มี เน่ืองจาก กองทนุมีกลยุทธก์ารการลงทนุแบบก าหนดระยะเวลาตามรอบการลงทนุ โดยมีการประมาณการผลตอบแทนในแต่ละรอบ
การลงทนุไวแ้ลว้ 

 
2. ผลการด าเนินงานแบบยอ้นหลงัตามปีปฏิทนิ 

 
 
3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสงูสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ N/A 
 
4. ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (standard deviation) คือ N/A 
 
5. ความผันผวนของสว่นต่างผลการด าเนินงานและดัชนีชีว้ดั (Tracking Error : TE) คือ N/A 
 
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ - 

* สามารถดขูอ้มลูปัจจบุนัไดท่ี้ : http://www.aimc.or.th 
 

7. ผลการด าเนินงานยอ้นหลังแบบปักหมุด  

 
* เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 28 มิถนุายน 2562 คณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจุบนัไดท่ี้ www.assetfund.co.th 
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นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
วันจดทะเบียน วนัท่ี 23 มิถุนายน 2554 
อายุโครงการ ไม่ก  าหนด 
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทุน วันท าการซือ้ :  

ตามรอบระยะเวลา โดยบรษิัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนถงึวนั
ท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนแตล่ะรอบเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 วนัท  าการ  :  
ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ – 15.30 น. 
มลูคา่ขัน้ต  ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก  :  5,000.00 บาท 
มลูคา่ขัน้ต  ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป  :  5,000.00 บาท 

 วันท าการขาย :  
ตามรอบระยะเวลา โดยบรษิัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนถึงวนัท า
การซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะรอบเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 10 วนัท  าการ :  
ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ – 15.30 น.  
มลูคา่ขัน้ต  ่าของการขายคืน  : ไม่ก  าหนด 
ยอดคงเหลือขัน้ต  ่า : ไม่ก  าหนด 
ระยะเวลาการรบัเงินคา่ขายคืน  : ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรพัยส์ินรายวนัไดท่ี้ : 
- website : www.assetfund.co.th  
- NAV Center ท่ี www.thaimutualfund.com  

รายชื่อผู้จัดการกองทุน นายไมตรี โสตางกรู วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ 
กองทุนรวม (PTR) 

N/A 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน บรษิัท หลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี  
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ขึน้ 

ตดิต่อสอบถาม รับหนังสือชีช้วน หรือ 
ร้องเรียน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 17  
ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์: 0-2672-1111 
Website : www.assetfund.co.th 
E-mail : customercare@assetfund.co.th 

ธุรกรรมทีอ่าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน ์

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

 
 
 
 

ข้อมูลอื่นๆ 
 

http://www.assetfund.co.th/
http://www.assetfund.co.th/
mailto:customercare@assetfund.co.th
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 การลงทนุในหน่วยลงทนุ ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จงึมีความเส่ียงจากการ
ลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเตม็จ านวน 

 ไดร้บัอนมุตัจิดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต. 
 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมหรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บรษิัท
จดัการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ณ วนัท่ี 2 เมษายน 2563 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ
ผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวม และขอรบัรองวา่ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้ง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ท  าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด 
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ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเช่ือถือของ 
ตราสารท่ีลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นขอ้มูลบอกระดบัความสามารถในการช าระหนีโ้ดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและ
ฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดงัตอ่ไปนี ้ 

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P ค าอธิบาย 

ระดบัท่ีน่าลงทนุ 

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

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมาและถือวา่ มีความเส่ียง
ต ่ามาก ท่ีจะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

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

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเส่ียงปานกลาง ท่ีจะไม่สามารถช าระหนี้
ไดต้ามก าหนด 

ระดบัต  ่ากว่าน่าลงทนุ 
ต ่ากว่า  
BBB 

ต ่ากว่า  
BBB 

ต ่ากว่า  
BBB (tha) 

ต ่ากว่า  
BBB 

ความเส่ียงสงู ท่ีจะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้าม
ก าหนด 

 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึ่งขึน้กับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลง
ของอตัราดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโนม้ปรับตวัสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท่ี้ออกใหม่ก็จะสูงขึน้ดว้ย 
ดงันั้นราคาตราสารหนีท่ี้ออกมาก่อนหนา้จะมีการซือ้ขายในระดบัราคาท่ีต  ่าลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุเฉล่ียของทรพัย์สินท่ีลงทุน 
(portfolio duration) สงูจะมีโอกาสเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของราคามากกวา่กองทุนรวมท่ีมี portfolio duration ต ่ากวา่ 
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเส่ียงท่ีมูลค่าของหลกัทรพัยท่ี์กองทนุรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลง
จากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า 
standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทนุรวมมีความผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงของ
ราคาหลกัทรพัยส์งู 
 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 
มีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกุลเงินดอลลาร ์ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงท่ีบาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อน 
ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมดว้ยเช่นกัน ดงันั้น การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเป็นเค รื่องมือส าคญัในการ
บรหิารความเส่ียงจากดงักล่าว ซึง่ท  าไดด้งัตอ่ไปนี ้
- ป้องกันความเสี่ยงท้ังหมด/หรือเกือบท้ังหมด : ผูล้งทนุไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน/ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน เน่ืองจากกองทนุไม่ไดป้อ้งกนัความเส่ียงทัง้หมด 
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้งทนุอาจมีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน 
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผูล้งทนุอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เน่ืองจากการ
ปอ้งกนัความเส่ียงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวมในการพิจารณาวา่จะปอ้งกนัความเส่ียงหรือไม่ 
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล้งทนุมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

ค าอธิบายเพิม่เติม 
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ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนผู้ออกรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบ
กระจกุตวัในตราสารของผูอ้อกตราสาร คู่สญัญา หรือ บุคคลอ่ืนท่ีมีภาระผูกพนัตามตราสารหรือสญัญานัน้ รายใดรายหนึ่งมากกว่า 
10% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไม่รวมถงึกรณีการลงทนุในทรพัยส์ิน ดงันี ้
1. ตราสารหนีภ้าครฐัไทย 
2. ตราสารภาครฐัต่างประเทศท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
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Tracking Error คือ ความผนัผวนของส่วนตา่งของผลตอบแทนเฉล่ียของกองทนุรวมและผลตอบแทนของดชันีชีว้ดัซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถึง

ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดชันีชีว้ดัของกองทนุรวมวา่มีการเบี่ยงเบนออกไปจากดชันีชีว้ดัมากนอ้ยเพียงใด เช่น หากกองทนุรวมมี

ค่า TE ต ่า แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราท่ีต  ่า ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมี

ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดชันีอา้งอิง ในขณะที่กองทนุรวมที่มีคา่ TE สงู แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทนุรวมมีการเบี่ยงเบน

ออกจากดชันีชัว้ดัในอตัราท่ีสงู ดงันัน้ โอกาสท่ีผลตอบแทนการลงทนุจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดนอ้ยลง เป็นตน้ 

อัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) ค านวณจากมลูคา่ท่ีต  ่ากวา่ระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัยส์ินกบัผลรวม

ของมลูค่าการขายทรพัยส์ินท่ีกองทุนรวมลงทนุในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิเฉล่ียของกองทนุรวมใน

รอบระยะเวลาบญัชีเดียวกัน เพ่ือใหผู้ล้งทุนทราบถึงมูลค่าการซือ้ขายทรพัยส์ิน และสะทอ้นกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน 

Passive Management จะมี PTR ต ่า ในขณะท่ีกองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สินท่ีน ามาค านวณรวมใน 

PTR จงึควรเป็นทรพัยส์ินประเภทท่ีโดยลกัษณะแลว้จะมีการซือ้ขายเปล่ียนมือเพ่ือการลงทนุ เช่น ตราสารทนุ ตราสารหนี ้เป็นตน้ 

  

อื่นๆ 
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หมายเหต ุ:  

(1) บริษัทจดัการจะใชด้ลุพินิจในการเปล่ียนแปลงทรพัยส์ินท่ีลงทนุหรือสดัส่วนการลงทนุไดต้่อเม่ือเป็นการด าเนินการภายใตส้ถานการณท่ี์จ าเป็นและสมควร
เพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องผูล้งทุนเป็นส าคญั โดยไม่ท  าใหค้วามเส่ียงของทรพัยส์ินท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญั  ทัง้นี ้ตราสารท่ีคาดว่าจะ
ลงทนุอาจมีการเปล่ียนแปลงเป็นตราสารอ่ืนหรือเพิ่มเติมตราสารท่ีระบไุวข้า้งตน้ เช่น AP, ASK, BAY, BCH, BJC, BSL, BTS, CPALL, CPF, CPFTH, 
CPN, EA, EPCO, FPT, GHB, GLAND, GOLD, GSB, GUNKUL, JMT, JWD, KBANK, KKP, KTB, KTC, LH, LHBANK, MBKET, MINT, MK, 
MOF, NOBLE, ORI, PL, PTT, PTTEP, PTTGC, PTG, QH, RML, ROJNA, S11, SAWAD, SC, SCB, SCC, SCCC, SIRI, SMC(THAI) , TBANK, 
TCAP, TFG, THBEV, TISCO, TISCOBANK, TK, TLT, TMB, TPIPL, TU, TUC, WHA, YUANTA, TRUE, ABC, ABQK, CBQK, CCB, ICBC, 
KCBK, MASQ, UOB SG หรือตั๋วแลกเงินอาวลัโดยธนาคารพาณิชย ์หรือเงินฝากต่างประเทศ และ/หรืออาจพิจารณาลงทนุในตราสารอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้
กรอบการลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส อนึ่ง หากไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวเ้น่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมี
นยัส าคญั ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการ 

(2) แหล่งท่ีมาของขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนท่ีเสนอขายโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2563 
(3) ประมาณการคา่ใชจ้่ายกองทนุท่ีเรียกเก็บจรงิที่ประมาณไวต้อนเสนอขายเทา่กบั 0.2100% ตอ่ปี โดยในกรณีท่ีกองทนุไดร้บัอตัราผลตอบแทนสงูกว่าอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ใชจ้่ายกองทนุเพิ่ม ทัง้นี ้ไม่เกินเพดานท่ีระบไุวใ้นโครงการ  

(4) ผลตอบแทนหลงัหกัภาษีตราสารหนี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายกองทนุโดยประมาณ  ทัง้นี ้ หากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป ผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บั
ผลตอบแทนตามที่ระบไุว ้

 
เน่ืองจากปัจจุบันกองทุน Daily Fixed Income มีความต้องการ Liquidity จ านวนมาก และท าให้พอรต์ฟอลิโอข้างต้นยังไม่ได้มีการล็อคดีลกับผู้ออก                  
ตราสารทัง้หมด จงึเรียนเพ่ือทราบวา่พอรต์ฟอลิโอขา้งตน้และผลตอบแทน อาจจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัเม่ือตอ้งลงทนุจรงิ 

ตราสารทีล่งทุน (1) 

อันดับความน่าเชื่อถอืของ 
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร ประมาณการ

ผลตอบแทนของ
ตราสารต่อปี (2) 

สัดส่วน 
การลงทุน

โดยประมาณ (1) 

ประมาณการ
ผลตอบแทนทีก่องทุน

จะได้รับต่อปี (1) National  

Rating 

International  
Rating 

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

 0.65% 40.00% 0.2600% 

เงินฝากประจ า 
ธนาคาร Bank of China สาขามาเก๊า  

A (FITCH) 1.00% 10.00% 0.1000% 

เงินฝากประจ า 
ธนาคาร Doha Bank  

A (FITCH) 1.10% 10.00% 0.1100% 

เงินฝากประจ าสถาบนัการเงิน 
บรษิัท เงินทนุ ศรีสวสัดิ ์จ  ากดั (มหาชน) 

BBB (TRIS)  1.45% 10.00% 0.1450% 

ตั๋วแลกเงิน 
บรษิัท ราชธานีลิสซิ่ง จ  ากดั (มหาชน) 

A- (TRIS)  1.60% 10.00% 0.1600% 

ตั๋วแลกเงิน 
บรษิัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

BBB+ (TRIS)  1.75% 10.00% 0.1750% 

ตั๋วแลกเงิน 
บรษิัท เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

BBB (TRIS)  2.60% 10.00% 0.2600% 

รวม      1.2100% 
ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายกองทนุ (3)      0.2100% 

อตัราผลตอบแทนหลงัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
โดยประมาณ (4) 

     1.0000% 

ระยะเวลาการลงทนุ (โดยประมาณ)     6 เดือน 


