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ปฏทินิขายกองทนุปี 2562 (Fund Calendar 2019)

ปี 2563

(Y2020)

ม.ค.

(Jan)

ก.พ.

(Feb)

ม.ีค.

(Mar)

เม.ย.

(Apr)

พ.ค.

(May)

ม.ิย.

(Jun)

ก.ค.

(Jul)

ส.ค.

(Aug)

ก.ย.

(Sep)

ต.ค.

(Oct)

พ.ย.

(Nov)

ธ.ค.

(Dec)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส

ตราสารหนี้ ASP

Asset Plus Fixed Income Fund

(002)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส

ตราสารหนี ้2  ASP2

Asset Plus Fixed Income Fund 2

(016) 9,25 11,26 14 1,17 2,17 3,18 4,22 5,21 6,23 8,24 11,25 11,27 13,29 ม.ค.63

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส

ตราสารหนีท้วทีรัพย ์2 ASP-TFIXED2

Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 2

(112)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส

ตราสารหนีท้วทีรัพย ์3 ASP-TFIXED3

Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 3

(113)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้วทีรัพย ์5

ASP-TFIXED5

Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 5

(074)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้วทีรัพย ์9

ASP-TFIXED9 9

Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 9

(114)

(183 

days)

1.50%

รอบการลงทนุ

(Investment Cycle)

ชือ่กองทนุ

(Fund Name)

ชือ่ยอ่/

รหสักองทนุ

(Fund Code)

นโยบายการลงทนุ

(Investment Policy)

ตราสารทีล่งทนุ

(Securities/

Instruments)

วนัจดทะเบยีน

กองทนุ

(Inception 

Date)

วนัท าการซือ้ขาย (ปี 2562) (Subscription/Redemption Date (2019))

กองทนุตราสารหนีท้ ีซ่ ือ้-ขายทกุวนัท าการ (Daily subscription/redemption Fixed Income Fund)

ทุกวนั

ท าการ

(Daily)

ตราสารหนีไ้ทย ลงทุนตา่งประเทศได ้50%

(Local fixed income. Able to invest abroad up to 50%)

พันธบัตร/เงนิฝาก/หุน้กู/้

ตั๋วแลกเงนิในประเทศ

(Local bond/deposit/

debenture/bill of exchange)
22 ก.ค. 2542

(22 Jul 1999) ซือ้-ขายคนื ทกุวันท าการ (Daily subscription/redemption)

ซือ้ : ทกุวันท าการ, ขายคนื : ทกุ 16 วัน (Sub: Daily, Redeem: Every 16 days)

กองทนุตราสารหนีท้ ีเ่ปิดเสนอขายเป็นรอบระยะเวลา (Fixed Income Interval Fund/Rollover Fund)

กองทนุตราสารหนีท้ ีซ่ ือ้ไดท้กุวนัท าการ แตข่ายคนืเป็นรอบ (Daily subscription/ interval redemption Fixed Income Fund)

16 วนั

(16 Days)

ตราสารหนีไ้ทย ลงทุนตา่งประเทศได ้50%

(Local fixed income. Able to invest abroad up to 50%)

เงนิฝาก/หุน้กู ้

ตั๋วแลกเงนิในประเทศ

(Local deposit/

debenture/bill of exchange)

23 ก.ย. 2548

(23 Sep 2005)

ตราสารหนีไ้ทย และ

ตราสารหนีต้า่งประเทศไมเ่กนิ 79%

(Local fixed income. Able to invest in foreign fixed income 

up to 79%)

พันธบัตรรัฐบาล 

ตราสารหนีไ้ทยและตา่งประเทศ

(Government bond/local and 

foreign fixed income)

3 ม.ิย. 2554

(3 Jun 2011)

182

Days

ตราสารหนีไ้ทย และ

ตราสารหนีต้า่งประเทศไมเ่กนิ 79%

(Local fixed income. Able to invest in foreign fixed income 

up to 79%)

ตราสารหนีไ้ทย และ

เงนิฝากตา่งประเทศ

(Local fixed income and foreign 

deposit)

23 ม.ิย. 2554

(23 Jun 2011)

189 Days

24 22 เม.ย. 63

1.75%

1.80%

29

24

1.90%

183 Days

27

182 Days

1.90%

181 Days

1.80%

1.80%

ตราสารหนีไ้ทย และ

ตราสารหนีต้า่งประเทศไมเ่กนิ 79%

(Local fixed income. Able to invest in foreign fixed income 

up to 79%)

พันธบัตร / ตั๋วแลกเงนิไทย และเงนิ

ฝากตา่งประเทศ

(Bond/local bill of exchange and 

foreign deposit)

24 ก.ย. 2552

(24 Sep 2009)

184 

Days
15 13

182 Days

1.90%

8 ม.ค. 6310

182

Days

1.80%

ตราสารหนีไ้ทย และ

ตราสารหนีต้า่งประเทศไมเ่กนิ 79%

(Local fixed income. Able to invest in foreign fixed income 

up to 79%)

พันธบัตรรัฐบาลไทย ตราสารหนีไ้ทย 

และตา่งประเทศ

(Thai government bond/local and 

foreign fixed income)

15 ก.ย. 2554

(15 Sep 2011)

182

Days

2.00%



เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่น ัน้ (For Internal Use Only) 2

ปฏทินิขายกองทนุปี 2562 (Fund Calendar 2019)

ปี 2563

(Y2020)

ม.ค.

(Jan)

ก.พ.

(Feb)

ม.ีค.

(Mar)

เม.ย.

(Apr)

พ.ค.

(May)

ม.ิย.

(Jun)

ก.ค.

(Jul)

ส.ค.

(Aug)

ก.ย.

(Sep)

ต.ค.

(Oct)

พ.ย.

(Nov)

ธ.ค.

(Dec)

รอบการลงทนุ

(Investment Cycle)

ชือ่กองทนุ

(Fund Name)

ชือ่ยอ่/

รหสักองทนุ

(Fund Code)

นโยบายการลงทนุ

(Investment Policy)

ตราสารทีล่งทนุ

(Securities/

Instruments)

วนัจดทะเบยีน

กองทนุ

(Inception 

Date)

วนัท าการซือ้ขาย (ปี 2562) (Subscription/Redemption Date (2019))

กองทนุตราสารหนีท้ ีซ่ ือ้-ขายทกุวนัท าการ (Daily subscription/redemption Fixed Income Fund)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้1

ASP-AIF1

Asset Plus AI Fixed Income Fund 1

(130)

กองทนุตราสารหนีม้กี าหนดอายุโครงการ ทีเ่สนอขายเฉพาะผูล้งทนุทีม่ใิช่รายยอ่ย (Fixed Income Term Fund for Accredited Investor) (AI Term Fund)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้วทีรัพย ์6 เดอืน1 

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย

ASP-TFIXED 

6M1

Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 6M1 Not 

for Retail Investor

(188) 22

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้วทีรัพย ์6 เดอืน1 

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย
ASP-TFIXED 

6M2

Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 6M1 Not 

for Retail Investor

(188) 30

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้วทีรัพย ์6 เดอืน1 

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย
ASP-TFIXED 

6M2

Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 6M1 Not 

for Retail Investor

(188) 5-ม.ีค.-62

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทริม์ฟันด ์3Y3

ASP-AITF3Y3

Asset Plus AI Term Fund 3Y3

(167) 20 21

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทริม์ฟันด ์5Y1

ASP-AITF5Y1

Asset Plus AI Term Fund 5Y1

(164) 26 27 26 26 26 ก.พ. 63

หมายเหต ุ:  B = วนัท าการซือ้ XD = วนัปิดสมดุทะเบยีน และประกาศจา่ยเงนิปันผล (XD) ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง

S = วนัท าการขายคนื A  = วนัจา่ยคนืผลตอบแทนโดยอัตโนมัต ิ

นโยบายการลงทุน: ยดึตามรายละเอยีดโครงการของแตล่ะกองทุน

182 Days

24

2.00%

183 Days

กองทนุตราสารหนีส้ าหรบัผูล้งทนุทีม่ใิช่รายยอ่ย (Fixed Income Fund for Accredited Investor) (AI Fund)

ตราสารหนีไ้ทย และตราสารหนีต้า่งประเทศไมเ่กนิ 79% / ลงทุน

ใน Non-investment grade และUnrated Securities ได ้100%

(Local fixed income and not over 79% foreign fixed 

income. Able to invest in Non-investment grade and 

unrated securities up to 100%.)

ตราสารหนีไ้ทย

และตา่งประเทศ

(Local and foreign fixed income) 11 ก.ค. 2556

(11 Jul 2013)

ประมาณ 6 เดอืน

(Approx. 6 Months)

ตราสารหนีไ้ทยและตา่งประเทศ / ลงทุนใน Non-investment 

grade และUnrated Securities ได ้100%

(Local & Foreign fixed income. Able to invest in Non-

investment grade and unrated securities up to 100%.)

ตราสารหนีไ้ทยและตา่งประเทศ

(Local & Foreign fixed income)

27 ส.ค. 2561

(27 August 

2018)

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายเพยีงครัง้เดยีว ณ วนัครบอายโุครงการ หากวนัดังกลา่วตรง

กับวนัหยดุบรษัิทจัดการจะเลือ่นเป็นวนัท าการถัดไป โดยบรษัิทจัดการจะท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุอัตโนมัตทัิง้จ านวนของผูถ้อืหน่วลงทนุ

ทกุรายไปลงทนุตอ่ยังกองทนุเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้

Redemption of investment units will be processed automatically  1 times at the fund's maturity date (if fund's maturity date is a 

holiday,Redemption will be postponed to the next business day), and all assets under fund's management will be automatically 

switched to Asset plus Fixed Income Fund

24 22 เม.ย. 63

1.90%

181 Days

1.90%

ตราสารหนีไ้ทยและตา่งประเทศ / ลงทุนใน Non-investment 

grade และUnrated Securities ได ้100%

(Local & Foreign fixed income. Able to invest in Non-

investment grade and unrated securities up to 100%.)

ตราสารหนีไ้ทยและตา่งประเทศ

(Local & Foreign fixed income)

25 ก.พ. 2562

(25 February 

2019)

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายเพยีงครัง้เดยีว ณ วนัครบอายโุครงการ หากวนัดังกลา่วตรง

กับวนัหยดุบรษัิทจัดการจะเลือ่นเป็นวนัท าการถัดไป โดยบรษัิทจัดการจะท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุอัตโนมัตทัิง้จ านวนของผูถ้อืหน่วลงทนุ

ทกุรายไปลงทนุตอ่ยังกองทนุเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้

Redemption of investment units will be processed automatically  1 times at the fund's maturity date (if fund's maturity date is a 

holiday,Redemption will be postponed to the next business day), and all assets under fund's management will be automatically 

H: Holiday วนัหยดุท าการซือ้/ขายคนื/สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

ประมาณ 5 ปี

(Approx. 5 Years)

ตราสารหนีไ้ทย และตราสารหนีต้า่งประเทศไมเ่กนิ 79% / ลงทุน

ใน Non-investment grade และUnrated Securities ได ้100%

(Local fixed income and not over 79% foreign fixed 

income. Able to invest in Non-investment grade and 

unrated securities up to 100%.)

ตราสารหนีไ้ทย

และตา่งประเทศ

(Local and foreign fixed income) 27 พ.ย. 2558

(27 Nov 

2015)

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัตปีิละ 4 ครัง้ และรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัตทัิง้หมด ณ วนัครบอายโุครงการ (26 พ.ย. 63)

Redemption of investment units will be processed automatically 4 times a year, and all assets under fund's management will be 

redeemed at the fund’s maturity date. (26 Nov 20)

ประมาณ 3 ปี

(Approx. 3 Years)

ตราสารหนีไ้ทย ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทุน ตราสารทางการเงนิ และ/

หรอืเงนิฝาก และลงทุนใน Non-investment grade และUnrated

 Securities ได ้100%

(Local fixed income . Able to invest in Non-investment 

grade and unrated securities up to 100%.)

ตราสารหนีไ้ทย

(Local fixed income)

18 พ.ค. 2559

(18 May 

2016)

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัตปีิละ 4 ครัง้ และรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัตทัิง้หมด ณ วนัครบอายโุครงการ (21 พ.ค. 62)

Redemption of investment units will be processed automatically 4 times a year, and all assets under fund's management will be 

redeemed at the fund’s maturity date. (21 May 19)

ตราสารหนีไ้ทยและตา่งประเทศ / ลงทุนใน Non-investment 

grade และUnrated Securities ได ้100%

(Local & Foreign fixed income. Able to invest in Non-

investment grade and unrated securities up to 100%.)

ตราสารหนีไ้ทยและตา่งประเทศ

(Local & Foreign fixed income)

04 ก.ย. 2562

(04 

September 

2019)

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายเพยีงครัง้เดยีว ณ วนัครบอายโุครงการ หากวนัดังกลา่วตรง

กับวนัหยดุบรษัิทจัดการจะเลือ่นเป็นวนัท าการถัดไป โดยบรษัิทจัดการจะท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุอัตโนมัตทัิง้จ านวนของผูถ้อืหน่วลงทนุ

ทกุรายไปลงทนุตอ่ยังกองทนุเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้

Redemption of investment units will be processed automatically  1 times at the fund's maturity date (if fund's maturity date is a 

holiday,Redemption will be postponed to the next business day), and all assets under fund's management will be automatically 


