
เอกสารใชภ้ายในเทา่นัน้

                                         กองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีเปิดเสนอขายเป็นรอบระยะเวลา

ข้อมูล ณ วันท่ี 24 เมษายน 2563

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหน้ีทวีทรัพย์ 5 (ASP-TFIXED5)

ระดับความเส่ียงของกองทุน ระดับ 4 (ความเส่ียงปานกลาง-ค่อนข้างต่่า)

วันเสนอขายคร้ังถัดไป

วันส่งค่าส่ังขายหน่วยลงทุน

มูลค่าโครงการ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 1,122.50 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 23 เมษายน 2563)

ลักษณะกองทุน

ตราสารหน้ีท่ีคาดว่าจะลงทุน ประเภทตราสารท่ีลงทุน ช่ือผู้ออกตราสาร อันดับความน่าเช่ือถือ

พันธบัตรรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)

เงินฝากประจ่า ธนาคาร Doha Bank (DHBK) A (FITCH International Rating)

ต๋ัวแลกเงิน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ่ากัด (มหาชน) (MTC) BBB+ (TRIS Rating)

ต๋ัวแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จ่ากัด (มหาชน) (SIRI) BBB+ (TRIS Rating)

ต๋ัวแลกเงิน บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) BBB (TRIS Rating)

ต๋ัวแลกเงิน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด (มหาชน) (GUNKUL) BBB (TRIS Rating)

รอบระยะเวลาการลงทุน

ประมาณการผลตอบแทน

เงินลงทุนข้ันต่่า

โอนเงิน:

ATM:

KBANK :

BBL :

SCB :

BAY :

KTB :

ธนาคารอ่ืนๆ :

นโยบายการลงทุน

13 พฤษภาคม 2563

ภายใน 8 พฤษภาคม 2563 (T-3)

1,000 ล้านบาท

ช่าระเงินด้วยเช็คธนาคารใดก็ได้ (Pay in) ก่อน Clearing ของวันท่ารายการ

เช็คลง วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563

เขียนเช็คขีดคร่อม ส่ังจ่าย บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จ่ากัด

กองทุนเปิดตราสารหน้ีท่ีไม่ก่าหนดอายุโครงการ เปิดเสนอขายเป็นรอบระยะเวลาตามความเหมาะสมของ

ภาวะตลาดตราสารหน้ีในแต่ละขณะ โดยแจ้งจะให้ทราบล่วงหน้า

*บริษัทฯจะท่าสัญญาป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเต็มจ่านวนในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

ท้ังน้ี หากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีระบุไว้ และตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงตามสภาวะตลาด 

หรือตามท่ีผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร 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/NOBL

E/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/YU

ANTA/TRUE/ABC/ABQK/BOC/CBQK/CCB/DHBK/ICBC/KCBK/MASQ/UOB SG/BOT/ต๋ัวแลกเงินอาวัลโดยธนาคารพาณิชย์

ประมาณ 6 เดือน  (บริษัทจะแจ้งวันเปิดรับค่าส่ังซ้ือขาย และวันท่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนรอบถัดไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนวันท่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 10 วันท่าการ)

0.80% ต่อปี* (จากผลตอบแทนของตราสารหน้ีท่ีคาดว่าจะลงทุนหลังหักภาษีตราสารหน้ี และค่าใช้จ่ายกองทุน

ท้ังน้ี หากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไปผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีระบุไว้)

*อัตราผลตอบแทนประมาณการ ณ วันท่ี 24 เมษายน 2563 ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงตามสภาวะตลาด

เอกสารฉบับน้ีเป็นข้อมูลภายในส่าหรับเจ้าหน้าท่ีการตลาดและผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเท่าน้ัน

ผู้ลงทุน “โปรดท่าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน”

1. กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในตราสารแห่งหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 ก่าหนดให้กองทุนลงทุนได้ ท้ังน้ี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในต่างประเทศ และหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

2. กองทุนอาจเข้าท่าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเส่ียง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก่าหนด 

โดยจะไม่ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

3. กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท้ังจ่านวน

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต่่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดดันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated

 Securities)

วันรับเงินค่าขายคืน

(ของสาขาท่ัวประเทศ)

รับเงินคืนในวันท่าการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น.

รับเงินคืนในวันท่าการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น.

รับเงินคืนในวันท่าการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น.

รับเงินคืนในวันท่าการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น.

รับเงินคืนในวันท่าการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น.

เช็คเข้าบัญชี (T+1) และใช้เงินได้หลังเช็ค Clearing ตามเวลาของแต่ละธนาคาร

เทียบเท่าผลตอบแทนการฝากเงินธนาคารท่ี 0.94% ต่อปี (ก่อนหักภาษี 15%)

5,000 บาท

วิธีการช่าระเงิน

โอนเงินไปยังธนาคารกรุงเทพ (BBL)  ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ภายใน 15.30 น.ของ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2563

 โดยใช้แบบฟอร์มช่าระเงินของบลจ.

ช่าระเงินผ่านตู้ ATM ส่าหรับผู้ท่ีมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และธนาคารกรุงเทพ (BBL) ภายใน 15.30 น.ของ วันท่ี 13 พฤษภาคม

 2563

เช็ค:



For internal use only

                                         Fixed Income Fund

As of April 24, 2020

Fund Name

Fund Risk Level

Rollover Date 

Advance Notification Date

Fund Size

NAV 1,122.50 million baht (As of April 23, 2020)

Type of fund

Type of Instruments Issuer Credit Rating

Government Bond Bank of Thailand (BOT)

Fixed Deposit Doha Bank (DHBK) A (FITCH International Rating)

Bill of Exchange MUANGTHAI CAPITAL PCL (MTC) BBB+ (TRIS Rating)

Bill of Exchange Sansiri PLC (SIRI) BBB+ (TRIS Rating)

Bill of Exchange SENA Development PLC (SENA) BBB (TRIS Rating)

Bill of Exchange GUNKUL ENGINEERING PCL (GUNKUL) BBB (TRIS Rating)

Investment Period

Expected return

Minimum Subscription 5,000 baht 

Cash deposit or transfer:          

ATM:

Cheque:

KBANK:

BBL:

SCB:

BAY:

KTB:

Other Bank :

Tentative Investment Portfolio

*Asset Plus fully hedges foreign currency exposure into Thai Baht for foreign investment (if any).

The tentative portfolio maybe changed to the supply of the market instrument , that the fund may invest in the others such as 

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/M

K/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/ Bill of Exchange avaled by commercial banks

Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 5 (ASP-TFIXED5)

Level 4 : Low to moderate risk

Investment Policy

May 13, 2020

Pay at  ATM for the person who has the account at KBANK and BBL Bank on May 13, 2020 before 3.30 p.m.

Please issue cheque in the name of  “Asset Plus Fund Management Co., Ltd.-Subscription” on the date of  May 12, 

2020  before the cheque clearing time by using the pay-in slip of Asset Plus Fund Management.

Within May 8, 2020 (T-3)

1,000 million baht

Fixed Income Fund that offers to the investors in the period of time. The company will inform the next offering date before the transaction date.

This document is a manual for marketing and selling agents.

Please study product's features, conditions and relevant risks before making investment decision.

1. The fund has a policy to invest in fixed income instruments, hybrid, financial instruments and/or bank deposit and/or asset under restriction of 

the office of the SEC. The fund may invest in foreign fixed income and/or short-term deposit which issued by financial institutions.

2. The fund may invest in Derivatives for currency hedging purpose which complies with the regulation of the SEC or the Office of the SEC . The 

fund will not invest in structured note.

3. In case the fund invests in foreign instruments, the fund will invest in swap contract and/or forward contract for currency hedging in fully amount.

4. The fund may invest in non-investment grade fixed income instruments or unrated securities.

Redemption Payment

The day after the redemption date (T+1) before 12.00 p.m.

The day after the redemption date (T+1) before 12.00 p.m.

The day after the redemption date (T+1) before 12.00 p.m.

The day after the redemption date (T+1) before 12.00 p.m.

The day after the redemption date (T+1) before 12.00 p.m.

Cheque will be paid-in to your bank account at the day after the redemption date and you can withdraw the money 

after the cheque clearing time of each bank.

This investment period: 6 months approximately

0.80% per annum* (The expected return is calculated from the tentative investment portfolio after interest tax and fee deduction .)

*Indicative rate as of April 24, 2020 Investors may not receive this rate if market change.

The fund return is compared to the cash deposit at 0.94% per annum (before tax deduction).

Subscription Payment

To BBL Bank, KBANK or BAY Bank within  May 13, 2020 before 3.30 p.m. by using the pay-in slip of Asset Plus 

Fund Management.



ก่าหนดวันท่าการซ้ือขายหรือวันเสนอขายคร้ังถัดไป (Rollover Date) 13 พ.ค. 63

วันท่ีรับค่าส่ังซ้ือ 24 เม.ย. - 13 พ.ค. 63

ก่าหนดวันส่งค่าขายล่วงหน้า (Advance notification Date) 24 เม.ย. - 8 พ.ค. 63

รอบระยะเวลาการลงทุน (เดือน) 6

ผลตอบแทนประมาณ (ต่อปี) 0.80%**

อัตราผลตอบแทนประมาณการ ณ วันท่ี 24 เม.ย. 63

ตราสารท่ีลงทุน Credit Rating ข้อมูลผู้ออกตราสาร

สัดส่วนการ

ลงทุนโดย

ประมาณ (%)

ผลตอบแทน

การลงทุน

(%ต่อปี)

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

(BOT)

ตราสารภาครัฐไทย • เป็นองค์กรของรัฐ 50.00% 0.2000%

เงินฝากประจ่า

ธนาคาร Doha Bank

(DHBK)

A 

(Fitch International Rating)

Listed on DSM

•ธนาคาร Doha เป็นธนาคารใหญ่ท่ีสุดเป็นล่าดับท่ี 5 ของประเทศกาตาร์ 

โดยมีสินทรัพย์รวมอยู่ท่ี 89.1 พันล้านริอัลกาตาร์ 

•รัฐบาลกาตาร์ให้การสนับสนุน โดย Qatar Investment Authority ถือหุ้น

สัดส่วนเท่ากับ 16.7%

10.00% 0.1300%

ต๋ัวแลกเงิน

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ่ากัด (มหาชน)

(MTC)

BBB+

(TRIS Rating)

Listed on SET

•ให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถและสินเช่ือส่วนบุคคล 10.00% 0.1800%

ต๋ัวแลกเงิน

บริษัท แสนสิริ จ่ากัด (มหาชน)

(SIRI)

BBB+

(TRIS Rating)

Listed on SET

• 1 ในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ช้ันน่าของไทย

• มีแบรนด์ท่ีได้รับการยอมรับและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแข็งแกร่ง

10.00% 0.2300%

ต๋ัวแลกเงิน

บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ 

(SENA)

BBB

(TRIS Rating)

Listed on SET

• พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ 

อาคารชุด และอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า community mall และธุรกิจสนามกอล์ฟ

10.00% 0.2500%

ต๋ัวแลกเงิน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด (มหาชน)

(GUNKUL)

BBB  

(TRIS Rating)

Listed on SET

•ผลิต จัดหา จัดจ่าหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า  และระบบพลังงานทดแทน 

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 10.00% 0.1700%

100.00% 1.1600%

0.3600%

0.8000%

ASP-TFIXED5

รวม  

ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุน

อัตราผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ**

**ผลตอบแทนเสนอขายในตลาด ณ วันท่ี  24 เมษายน 2563 **ผลตอบแทนหลังหักภาษีตราสารหน้ี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนโดยประมาณท้ังน้ี 

1.ท้ังน้ี บลจ. ขอสงวนสิทธิใช้ดุลพินิจ ในการเปล่ียนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเม่ือเป็นการด่าเนินการภายใต้สถานการณ์ท่ีจ่าเป็นและสมควรเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุน 

เป็นส่าคัญโดยไม่ท่าให้ความเส่ียงของทรัพย์สินท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส่าคัญ 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/NO

BLE/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/WH

A/YUANTA/TRUE/ABC/ABQK/BOC/CBQK/CCB/DHBK/ICBC/KCBK/MASQ/UOB SG/BOT/ต๋ัวแลกเงินอาวัลโดยธนาคารพาณิชย์ 

บริษัทฯ ได้ท่าสัญญาป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเต็มจ่านวนในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ  ท้ังน้ี กองทุนมีระดับความเส่ียงของกองทุนระดับ 4 (ปานกลาง-ค่อนข้างต่่า)

2. หากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีระบุไว้

3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศท่ีอาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

เพ่ือป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเต็มจ่านวน(fully hedge)

4.ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย อาจมีการเปล่ียนแปลงตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรแต่ไม่เกินจากท่ีระบุในโครงการ

หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามท่ีก่าหนดไว้เน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส่าคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราท่ีโฆษณาไว้

5. เน่ืองจากปัจจุบันกองทุน Daily Fixed Income มีความต้องการ Liquidity จ่านวนมาก และท่าให้พอร์ตฟอลิโอข้างต้นยังไม่ได้มีการล็อคดีลกับผู้ออกตราสารท้ังหมดจึงเรียนเพ่ือทราบว่าพอร์ตฟอลิโอข้างต้นและผลตอบแทน อาจจะมี

การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส่าคัญเม่ือต้องลงทุนจริง


