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ปฏิทนิขายกองทนุปี 2559 (Fund Calendar 2016)

ข้อมูล ณ วันที ่27 ต.ค. 2559 (Information as of 27 October 2016)

ปี 2560

(Y2017)

ม.ค.

(Jan)

ก.พ.

(Feb)

มี.ค.

(Mar)

เม.ย.

(Apr)

พ.ค.

(May)

มิ.ย.

(Jun)

ก.ค.

(Jul)

ส.ค.

(Aug)

ก.ย.

(Sep)

ต.ค.

(Oct)

พ.ย.

(Nov)

ธ.ค.

(Dec)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส

ตราสารหน้ี ASP

Asset Plus Fixed Income Fund

(002)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส

ตราสารหน้ี 2  ASP2

Asset Plus Fixed Income Fund 2

(016) 4,20 5,23 10,28 18 4,23 8,24 11,27 15,31 16 3,19 4,21 7,23 9 ม.ค. 60

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส

ไทยบอนด์ ASP-THBOND

Asset Plus Thai Bond Fund

(151) 4 4 6 ก.พ. 60

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส

ทวีเงินออม 1 ASP-MMF1 25 25

25 25

Asset Plus Money Management Fund 1

(009)
(91 days)

1.85%

(91 

days) 

1.65%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส

ทวีเงินออม 2 ASP-MMF2 24

24

Asset Plus Money Management Fund 2
(012)

(184 

days)

1.90%
กองทุนเปิดแอสเซทพลัส

แอ็คทีฟตราสารหน้ี 4
ASP-

ACFIXED4
6

7

Asset Plus Active Fixed Income Fund 4
(060)

(182 

days)

1.90%
กองทุนเปิดแอสเซทพลัส

ตราสารหน้ีทวีทรพัย์ 2 ASP-TFIXED2 30

28

Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 

2 (112)

(186 

days) 

1.5%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส

ตราสารหน้ีทวีทรพัย์ 3 ASP-TFIXED3 20

17

Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 

3 (113)

(182 

days)

1.70%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหน้ีทวีทรพัย์

 4 ASP-TFIXED4 9

15

Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 

4 (072)

(188 

days)

1.90%

24 ก.พ. 60

184 Days

1.65%

187 Days

1.60%

10 ม.ค. 60

15 ก.พ. 60

3 มิ.ย. 2554

(3 Jun 2011)

พนัธบัตรรฐับาล 

ตราสารหน้ีไทยและ

ตา่งประเทศ

(Government bond/local 

and foreign fixed income)

23 มิ.ย. 2554

(23 Jun 

2011)

182 Days

1.50%

2 ก.ค. 2552

(2 Jul 2009)

วันจดทะเบียน

กองทนุ

(Inception 

Date)

12 ม.ค. 2548

(12 Jan 2005)

19 พ.ย. 2551

(19 Nov 

2008)

24 ก.พ. 2548

(24 Feb 

2005)

กองทนุตราสารหนีท้ีเ่ปิดเสนอขายเป็นรอบระยะเวลา (Fixed Income Interval Fund/Rollover Fund)

กองทนุตราสารหนีท้ีซ้ื่อ-ขายทกุวันท าการ (Daily subscription/redemption Fixed Income Fund)

ตราสารหน้ีไทย ลงทุนตา่งประเทศได ้50%

(Local fixed income. Able to invest abroad 

up to 50%)
ทุกวัน

ท าการ

(Daily)

ตราสารหน้ีไทย Investment Grade

ไม่ลงทุนตา่งประเทศ

(Local fixed income Investment Grade only. 

No foreign investment)

รอบการลงทนุ

(Investment Cycle)

ช่ือกองทนุ

(Fund Name)

ช่ือย่อ/

รหัสกองทนุ

(Fund Code)

ตราสารหน้ีไทย และลงทุนตา่งประเทศได ้ไม่เกิน

 79%

(Local fixed income. Able to invest abroad 

up to 79%)

ตราสารหน้ีไทยและ

ตา่งประเทศ

(Local and foreign fixed 

income)

16 วัน

(16 Days)

พนัธบัตร/เงินฝาก/หุ้นกู้/

ตัว๋แลกเงินในประเทศ

(Local bond/deposit/

debenture/bill of 

exchange)

พนัธบัตรรฐับาล/ตัว๋แลกเงิน

ไทย และเงินฝากตา่งประเทศ

(Government bond/local 

bill of exchange and 

foregin deposit)

กองทนุตราสารหนีท้ีซ้ื่อได้ทกุวันท าการ แต่ขายคืนเป็นรอบ (Daily subscription/ interval redemption Fixed Income Fund)

22 ก.ค. 2542

(22 Jul 1999)

ตราสารหน้ีไทย ลงทุนตา่งประเทศได ้50%

(Local fixed income. Able to invest abroad 

up to 50%)

เงินฝาก/หุ้นกู้

ตัว๋แลกเงินในประเทศ

(Local deposit/

debenture/bill of 

exchange)

23 ก.ย. 2548

(23 Sep 

2005)

3 เดอืน

(25 ม.ค./เม.ย./ก.ค./

ต.ค.)

Every 3 months

(25 Jan/Apr/Jul/Oct)

4 ก.พ. 2558

(4 Feb 2015)

ตราสารหน้ีไทย

ลงทุนตา่งประเทศได ้50%

(เน้นหุ้นกู้ภาคเอกชน)

(Local fixed income. Able to invest abroad 

up to 50%. (Focus on corporate debenture))

6 เดอืน

(6 Months)

นโยบายการลงทนุ

(Investment Policy)

ตราสารทีล่งทนุ

(Securities/

Instruments)

เงินฝาก/หุ้นกู้

ตัว๋แลกเงินในประเทศ

(Local deposit/

debenture/bill of 

exchange)

6 เดอืน

(24 ก.พ./ส.ค.)

Every 6 months

(24 Feb/Aug)

ตราสารหน้ีไทย และ

ตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่เกิน 79%

(Local fixed income. Able to invest in 

foreign fixed income up to 79%)

ตราสารหน้ีไทย และ

ตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่เกิน 79%

(Local fixed income. Able to invest in 

foreign fixed income up to 79%)

ตราสารหน้ีไทย และ

เงินฝากตา่งประเทศ

(Local fixed income and 

foreign deposit)

ตราสารหน้ีไทย

(Local fixed income)

พนัธบัตรรฐับาล และตราสาร

หน้ีไทย

(Government bond and 

local fixed income)

ตราสารหน้ีไทย และ

ตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่เกิน 79%

(Local fixed income. Able to invest in 

foreign fixed income up to 79%)

ตราสารหน้ีไทย และ

เงินฝากตา่งประเทศ

(Local fixed income and 

foreign deposit)

วันท าการซ้ือขาย (ปี 2559) (Subscription/Redemption Date (2016))

ซื้อ-ขายคืน ทุกวันท าการ (Daily subscription/redemption)

ซื้อ : ทุกวันท าการ, ขายคืน : ทุก 16 วัน (Sub: Daily, Redeem: Every 16 days)

ซื้อ : ทุกวันท าการ, ขายคืน : ทุก 6 เดือน (วันที่ 4 ก.พ./ส.ค.) สง่ค าสั่งขายคืนล่วงหน้า 3 วันท าการ

(Sub: Daily, Redeem: Every 6 months (on 4 Feb/Aug) Advance notice for redemption 3 business days in advance)

92 Days 

1.40%

25 ม.ค. 60

17 เม.ย. 60

182 Days

1.60%

184 Days

1.70%
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ปฏิทนิขายกองทนุปี 2559 (Fund Calendar 2016)

ข้อมูล ณ วันที ่27 ต.ค. 2559 (Information as of 27 October 2016)

ปี 2560

(Y2017)

ม.ค.

(Jan)

ก.พ.

(Feb)

มี.ค.

(Mar)

เม.ย.

(Apr)

พ.ค.

(May)

มิ.ย.

(Jun)

ก.ค.

(Jul)

ส.ค.

(Aug)

ก.ย.

(Sep)

ต.ค.

(Oct)

พ.ย.

(Nov)

ธ.ค.

(Dec)

วันจดทะเบียน

กองทนุ

(Inception 

Date)

กองทนุตราสารหนีท้ีซ้ื่อ-ขายทกุวันท าการ (Daily subscription/redemption Fixed Income Fund)

รอบการลงทนุ

(Investment Cycle)

ช่ือกองทนุ

(Fund Name)

ช่ือย่อ/

รหัสกองทนุ

(Fund Code)

นโยบายการลงทนุ

(Investment Policy)

ตราสารทีล่งทนุ

(Securities/

Instruments)

วันท าการซ้ือขาย (ปี 2559) (Subscription/Redemption Date (2016))

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหน้ีทวีทรพัย์

 5 ASP-TFIXED5 9

14

Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 

5 (074)

(180 

days) 

1.70%
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหน้ีทวีทรพัย์

 7 ASP-TFIXED7 16

21

Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 

7 (058)

(180 

days) 

1.50%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหน้ีทวีทรพัย์

 8 ASP-TFIXED8 9

15

Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 

8 (067)

(188 

days)

1.90%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหน้ีทวีทรพัย์

 9 ASP-TFIXED9 14

20

Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 

9 (114)

(211 

days)

1.90%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหน้ี 1

ASP-AIF1 4

11

Asset Plus AI Fixed Income Fund 1

(130)

(187 

days)

2.50%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหน้ี 2

ASP-AIF2 25

31

Asset Plus AI Fixed Income Fund 2

(131)

(225 

days)

2.70%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหน้ี 3

ASP-AIF3 9

14

Asset Plus AI Fixed Income Fund 3

(140)

(196 

days)

2.45%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหน้ี 4

ASP-AIF4 2

7

Asset Plus AI Fixed Income Fund 4

(141)

(259 

days)

2.60%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหน้ี 5

ASP-AIF5 9

15

Asset Plus AI Fixed Income Fund 5

(143)

(188 

days)

2.85%

189 Days

1.70%

188 Days

1.90%

189 Days

181 Days

17 ม.ค. 60

184 Days

2.50%

15 ก.พ. 60

190 Days

2.20%

19 เม.ย. 60

7 มี.ค. 60

188 Days

2.20%

2.20%

14 มี.ค. 60

24 ก.ย. 2552

(24 Sep 

2009)

ตราสารหน้ีไทย และ

ตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่เกิน 79%

(Local fixed income. Able to invest in 

foreign fixed income up to 79%)

พนัธบัตร ตราสารหน้ีไทย 

และเงินฝากตา่งประเทศ

(Bond/local fixed income 

and foreign deposit)

พนัธบัตร / ตัว๋แลกเงินไทย 

และเงินฝากตา่งประเทศ

(Bond/local bill of 

exchange and foreign 

deposit)

ตราสารหน้ีไทย

และตา่งประเทศ

(Local and foreign fixed 

income)

18 มิ.ย. 2557

(18 June 

2014)

29 พ.ค. 2557

(29 May 

2014)

ตราสารหน้ีไทย และ

ตา่งประเทศ

(Local and foreign fixed 

income)

ตราสารหน้ีไทย และตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่

เกิน 79% / ลงทุนใน 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%.)

ตราสารหน้ีไทย และ

ตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่เกิน 79%

(Local fixed income. Able to invest in 

foreign fixed income up to 79%)

29 ต.ค. 2551

(29 Oct 2008)

ตราสารหน้ีไทย และตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่

เกิน 79% / ลงทุนใน 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%.)

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

21 มี.ค. 60

15 ก.ย. 2554

(15 Sep 

2011)

19 ก.ค. 2556

(19 Jul 2013)

ตราสารหน้ีไทย และ

ตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่เกิน 79%

(Local fixed income. Able to invest in 

foreign fixed income up to 79%)

1.65%

188 Days

2.20%

188 Days

ตราสารหน้ีไทย และตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่

เกิน 79% / ลงทุนใน 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%.)

ตราสารหน้ีไทย

และตา่งประเทศ

(Local and foreign fixed 

income)

พนัธบัตรรฐับาลไทย ตราสาร

หน้ีไทย และตา่งประเทศ

(Thai government 

bond/local and foreign 

fixed income)

11 ก.ค. 2556

(11 Jul 2013)

ตราสารหน้ีไทย

และตา่งประเทศ

(Local and foreign fixed 

income)

ตราสารหน้ีไทย และตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่

เกิน 79% / ลงทุนใน 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%.)

ตราสารหน้ีไทย

และตา่งประเทศ

(Local and foreign fixed 

income)

ตราสารหน้ีไทย และตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่

เกิน 79% / ลงทุนใน 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%.)

ตราสารหน้ีไทย

และตา่งประเทศ

(Local and foreign fixed 

income)

ตราสารหน้ีไทย และ

ตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่เกิน 79%

(Local fixed income. Able to invest in 

foreign fixed income up to 79%)

6 ส.ค. 2557

(6 Aug 2014)

4 พ.ค. 2552

(4 May 2009)

1.50%
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ปฏิทนิขายกองทนุปี 2559 (Fund Calendar 2016)

ข้อมูล ณ วันที ่27 ต.ค. 2559 (Information as of 27 October 2016)

ปี 2560

(Y2017)

ม.ค.

(Jan)

ก.พ.

(Feb)

มี.ค.

(Mar)

เม.ย.

(Apr)

พ.ค.

(May)

มิ.ย.

(Jun)

ก.ค.

(Jul)

ส.ค.

(Aug)

ก.ย.

(Sep)

ต.ค.

(Oct)

พ.ย.

(Nov)

ธ.ค.

(Dec)

วันจดทะเบียน

กองทนุ

(Inception 

Date)

กองทนุตราสารหนีท้ีซ้ื่อ-ขายทกุวันท าการ (Daily subscription/redemption Fixed Income Fund)

รอบการลงทนุ

(Investment Cycle)

ช่ือกองทนุ

(Fund Name)

ช่ือย่อ/

รหัสกองทนุ

(Fund Code)

นโยบายการลงทนุ

(Investment Policy)

ตราสารทีล่งทนุ

(Securities/

Instruments)

วันท าการซ้ือขาย (ปี 2559) (Subscription/Redemption Date (2016))

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหน้ี 6

ASP-AIF6 31

4

Asset Plus AI Fixed Income Fund 6

(144)

(190 

days) 

2.60%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหน้ี 7

ASP-AIF7 9

14

Asset Plus AI Fixed Income Fund 7

(146)

(187 

days) 

2.55%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหน้ี 8

ASP-AIF8 25

26

Asset Plus AI Fixed Income Fund 8

(148)

(180 

days) 

2.60%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหน้ี 9

ASP-AIF9 18

21

Asset Plus AI Fixed Income Fund 9

(149)

(266 

days) 

2.40%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหน้ี 10

ASP-AIF10

ตราสารหน้ีไทย

และตา่งประเทศ

(Local and foreign fixed 

income)

16

21

Asset Plus AI Fixed Income Fund 10

(154)

(187 

days) 

2.40%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหน้ี 11

ASP-AIF11 27

1

Asset Plus AI Fixed Income Fund 11

(165) 2.85%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหน้ี 12

ASP-AIF12 22

Asset Plus AI Fixed Income Fund 12

(168)

(216 

days) 

2.50%

182 Days

2.20%

26 เม.ย. 60

24 ม.ค. 60

31 ม.ค. 60

ตราสารหน้ีไทย และตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่

เกิน 79% / ลงทุนใน 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%.)

20 พ.ย. 2557

(20 Nov 

2014)

3 ธ.ค. 2557

(3 Dec 2014)

3 เม.ย. 60

181 Days

2.20%

ตราสารหน้ีไทย

และตา่งประเทศ

(Local and foreign fixed 

income) 24 ก.ย. 2557

(24 Sep 

2014)

ตราสารหน้ีไทย และตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่

เกิน 79% / ลงทุนใน 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%.)

22 มิ.ย. 2559

(22 Jul 2016)

ตราสารหน้ีไทย และตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่

เกิน 79% / ลงทุนใน 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%.)

ตราสารหน้ีไทย

และตา่งประเทศ

(Local and foreign fixed 

income)

ตราสารหน้ีไทย และตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่

เกิน 79% / ลงทุนใน 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%.)

ตราสารหน้ีไทย

และตา่งประเทศ

(Local and foreign fixed 

income)

ตราสารหน้ีไทย / ลงทุนใน Non-investment 

grade และUnrated Securities ได ้100%

(Local fixed income / Able to invest in Non-

investment grade and unrated securities up 

to 100%.)

ตราสารหน้ีไทย

(Local fixed income)

ตราสารหน้ีไทย และตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่

เกิน 79% / ลงทุนใน 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%.)

ตราสารหน้ีไทย และตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่

เกิน 79% / ลงทุนใน 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%.)

ตราสารหน้ีไทย

และตา่งประเทศ

(Local and foreign fixed 

income)

ตราสารหน้ีไทย

และตา่งประเทศ

(Local and foreign fixed 

income)

18 ก.พ. 2558

(18 Feb 

2015)

27 ม.ค. 2559

(27 Jan 2016)

30 ต.ค. 2557

(30 Oct 2014)

189 Days

2.55%

187 Days

183 Days

2.50%

216 Days

2.50%

2.40%

189 Days

2.40%
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ปฏิทนิขายกองทนุปี 2559 (Fund Calendar 2016)

ข้อมูล ณ วันที ่27 ต.ค. 2559 (Information as of 27 October 2016)

ปี 2560

(Y2017)

ม.ค.

(Jan)

ก.พ.

(Feb)

มี.ค.

(Mar)

เม.ย.

(Apr)

พ.ค.

(May)

มิ.ย.

(Jun)

ก.ค.

(Jul)

ส.ค.

(Aug)

ก.ย.

(Sep)

ต.ค.

(Oct)

พ.ย.

(Nov)

ธ.ค.

(Dec)

วันจดทะเบียน

กองทนุ

(Inception 

Date)

กองทนุตราสารหนีท้ีซ้ื่อ-ขายทกุวันท าการ (Daily subscription/redemption Fixed Income Fund)

รอบการลงทนุ

(Investment Cycle)

ช่ือกองทนุ

(Fund Name)

ช่ือย่อ/

รหัสกองทนุ

(Fund Code)

นโยบายการลงทนุ

(Investment Policy)

ตราสารทีล่งทนุ

(Securities/

Instruments)

วันท าการซ้ือขาย (ปี 2559) (Subscription/Redemption Date (2016))

กองทนุตราสารหนีมี้ก าหนดอายุโครงการ ทีเ่สนอขายเฉพาะผูล้งทนุทีมิ่ใช่รายย่อย (Fixed Income Term Fund for Accredited Investor) (AI Term Fund)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิรม์ฟันด ์2Y1

ASP-AITF2Y1

Asset Plus AI Term Fund 2Y1

(155)
8

(0.1136)

8

(0.1123)
8 10 9 ม.ค. 60

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิรม์ฟันด ์2Y2

ASP-AITF2Y2

Asset Plus AI Term Fund 2Y2

(158)
25

(0.1000)
25 25 25 24 ม.ค. 60

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิรม์ฟันด ์2Y3

ASP-AITF2Y3

Asset Plus AI Term Fund 2Y3

(160)
11

(0.0975)
13 12 13 13 มี.ค. 60

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิรม์ฟันด ์2Y4

ASP-AITF2Y4

Asset Plus AI Term Fund 2Y4

(163)
5

(0.1151)
9 5 7 6 ก.พ. 60

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิรม์ฟันด ์2Y5

ASP-AITF2Y5

Asset Plus AI Term Fund 2Y5

(166) 20 19 19 20 มี.ค. 60

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิรม์ฟันด ์2Y6

ASP-AITF2Y6

Asset Plus AI Term Fund 2Y6

(169) 31

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิรม์ฟันด ์2Y7

ASP-AITF2Y7

Asset Plus AI Term Fund 2Y7

(170) 6

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิรม์ฟันด ์2Y8

ASP-AITF2Y8

Asset Plus AI Term Fund 2Y8

(171) 29

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิรม์ฟันด ์2Y9

ASP-AITF2Y9

23 ม.ค. 60

30 ม.ค. 60

2 มี.ค. 60

ประมาณ 2 ปี

(Approx. 2 Years)

ตราสารหน้ีไทย / ลงทุนใน Non-investment 

grade และUnrated Securities ได ้100%

(Local fixed income. Able to invest in Non-

investment grade and unrated securities up 

to 100%.)

ตราสารหน้ีไทย

(Local fixed income)

28 ก.ย. 2559

(30 Sep 

2016)

รับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติไม่เกินปลีะ 4 ครั้ง และรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติทัง้หมด ณ วันครบอายุโครงการ (1 ต.ค. 61)

Redemption of investment units will be processed automatically not exceed 4 times a year, and all assets under fund's 

management will be redeemed at the fund’s maturity date. (1 Oct 18)
29 มี.ค. 60

ประมาณ 2 ปี

(Approx. 2 Years)

ตราสารหน้ีไทย และตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่

เกิน 79% / ลงทุนใน 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%.)

ประมาณ 2 ปี

(Approx. 2 Years)

ประมาณ 2 ปี

(Approx. 2 Years)

ประมาณ 2 ปี

(Approx. 2 Years)

ตราสารหน้ีไทย

และตา่งประเทศ

(Local and foreign fixed 

income)

ตราสารหน้ีไทย

และตา่งประเทศ

(Local and foreign fixed 

income)

ประมาณ 2 ปี

(Approx. 2 Years)

ตราสารหน้ีไทย / ลงทุนใน Non-investment 

grade และUnrated Securities ได ้100%

(Local fixed income. Able to invest in Non-

investment grade and unrated securities up 

to 100%.)

ตราสารหน้ีไทย

(Local fixed income)

20 ต.ค. 2559

(20 Oct 2016)

ตราสารหน้ีไทย

และตา่งประเทศ

(Local and foreign fixed 

income)

ตราสารหน้ีไทย และตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่

เกิน 79% / ลงทุนใน 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%.)

ตราสารหน้ีไทย และตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่

เกิน 79% / ลงทุนใน 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%.)

ตราสารหน้ีไทย / ลงทุนใน Non-investment 

grade และUnrated Securities ได ้100%

(Local fixed income. Able to invest in Non-

investment grade and unrated securities up 

to 100%.)

ตราสารหน้ีไทย

(Local fixed income)

16 มี.ค. 2559

(16 Mar 

2016)

ตราสารหน้ีไทย และตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่

เกิน 79% / ลงทุนใน 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%.)

18 มี.ค. 2558

(18 Mar 

2015)

ตราสารหน้ีไทย / ลงทุนใน Non-investment 

grade และUnrated Securities ได ้100%

(Local fixed income. Able to invest in Non-

investment grade and unrated securities up 

to 100%.)

ตราสารหน้ีไทย

(Local fixed income)

27 ก.ค. 2559

(27 July 

2016)

ตราสารหน้ีไทย / ลงทุนใน Non-investment 

grade และUnrated Securities ได ้100%

(Local fixed income. Able to invest in Non-

investment grade and unrated securities up 

to 100%.)

ตราสารหน้ีไทย

(Local fixed income)

รับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติปลีะ 4 ครั้ง และรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติทัง้หมด ณ วันครบอายุโครงการ (10 เม.ย. 60)

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. (10 Apr 17)

รับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติไม่เกินปลีะ 4 ครั้ง และรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติทัง้หมด ณ วันครบอายุโครงการ (24 ก.ค. 60)

Redemption of investment units will be processed automatically not exceed 4 times a year, and all assets under fund's 

management will be redeemed at the fund’s maturity date. (24 Jul 17)

รับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติไม่เกินปลีะ 4 ครั้ง และรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติทัง้หมด ณ วันครบอายุโครงการ (11 ก.ย. 60)

Redemption of investment units will be processed automatically not exceed 4 times a year, and all assets under fund's 

management will be redeemed at the fund’s maturity date. (11 Sep 17)

รับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติไม่เกินปลีะ 4 ครั้ง และรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติทัง้หมด ณ วันครบอายุโครงการ (6 พ.ย. 60)

Redemption of investment units will be processed automatically not exceed 4 times a year, and all assets under fund's 

management will be redeemed at the fund’s maturity date. (6 Nov 17)

9 ก.ย. 2558

(9 Sep 2015)

21 ต.ค. 2558

(21 Oct 2015)

23 ก.ค. 2558

(23 Jul 2015)

ประมาณ 2 ปี

(Approx. 2 Years)

ตราสารหน้ีไทย

และตา่งประเทศ

(Local and foreign fixed 

income)

ประมาณ 2 ปี

(Approx. 2 Years)

รับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติไม่เกินปลีะ 4 ครั้ง และรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติทัง้หมด ณ วันครบอายุโครงการ (30 ก.ค. 61)

Redemption of investment units will be processed automatically not exceed 4 times a year, and all assets under fund's 

management will be redeemed at the fund’s maturity date. (30 Jul 18)

ประมาณ 2 ปี

(Approx. 2 Years)

30 ส.ค. 2559

(30 Aug 

2016)

รับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติไม่เกินปลีะ 4 ครั้ง และรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติทัง้หมด ณ วันครบอายุโครงการ (30 ส.ค. 61)

Redemption of investment units will be processed automatically not exceed 4 times a year, and all assets under fund's 

management will be redeemed at the fund’s maturity date. (30 Aug 18)

รับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติไม่เกินปลีะ 4 ครั้ง และรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติทัง้หมด ณ วันครบอายุโครงการ (3 ต.ค. 61)

Redemption of investment units will be processed automatically not exceed 4 times a year, and all assets under fund's 

management will be redeemed at the fund’s maturity date. (3 Oct 18)

รับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติไม่เกินปลีะ 4 ครั้ง และรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติทัง้หมด ณ วันครบอายุโครงการ (19 มี.ค. 61)

Redemption of investment units will be processed automatically not exceed 4 times a year, and all assets under fund's 

management will be redeemed at the fund’s maturity date. (19 Mar 18)
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ปฏิทนิขายกองทนุปี 2559 (Fund Calendar 2016)

ข้อมูล ณ วันที ่27 ต.ค. 2559 (Information as of 27 October 2016)

ปี 2560

(Y2017)

ม.ค.

(Jan)

ก.พ.

(Feb)

มี.ค.

(Mar)

เม.ย.

(Apr)

พ.ค.

(May)

มิ.ย.

(Jun)

ก.ค.

(Jul)

ส.ค.

(Aug)

ก.ย.

(Sep)

ต.ค.

(Oct)

พ.ย.

(Nov)

ธ.ค.

(Dec)

วันจดทะเบียน

กองทนุ

(Inception 

Date)

กองทนุตราสารหนีท้ีซ้ื่อ-ขายทกุวันท าการ (Daily subscription/redemption Fixed Income Fund)

รอบการลงทนุ

(Investment Cycle)

ช่ือกองทนุ

(Fund Name)

ช่ือย่อ/

รหัสกองทนุ

(Fund Code)

นโยบายการลงทนุ

(Investment Policy)

ตราสารทีล่งทนุ

(Securities/

Instruments)

วันท าการซ้ือขาย (ปี 2559) (Subscription/Redemption Date (2016))

Asset Plus AI Term Fund 2Y9

(172)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิรม์ฟันด ์3Y1

ASP-AITF3Y1

Asset Plus AI Term Fund 3Y1

(156)
29

(0.1137)

29

(0.1124)
29 31 30 ม.ค. 60

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิรม์ฟันด ์3Y2

ASP-AITF3Y2

Asset Plus AI Term Fund 3Y2

(161)
24

(0.1073)
24 26 26 24 มี.ค. 60

23 ม.ค. 60

ประมาณ 3 ปี

(Approx. 3 Years)

ประมาณ 2 ปี

(Approx. 2 Years)

ตราสารหน้ีไทย / ลงทุนใน Non-investment 

grade และUnrated Securities ได ้100%

(Local fixed income. Able to invest in Non-

investment grade and unrated securities up 

to 100%.)

ตราสารหน้ีไทย

(Local fixed income)

20 ต.ค. 2559

(20 Oct 2016)

ตราสารหน้ีไทย

และตา่งประเทศ

(Local and foreign fixed 

income) 23 ก.ย. 2558

(23 Sep 

2015)

28 เม.ย. 2558

(28 Apr 2015)

ประมาณ 3 ปี

(Approx. 3 Years)

รับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติปลีะ 4 ครั้ง และรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติทัง้หมด ณ วันครบอายุโครงการ (2 พ.ค. 61)

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. (2 May 18)

ตราสารหน้ีไทย และตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่

เกิน 79% / ลงทุนใน 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%.)

ตราสารหน้ีไทย และตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่

เกิน 79% / ลงทุนใน 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%.)

ตราสารหน้ีไทย

และตา่งประเทศ

(Local and foreign fixed 

income)

รับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติปลีะ 4 ครั้ง และรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติทัง้หมด ณ วันครบอายุโครงการ (24 ก.ย. 61)

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. (24 Sep 18)
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ปฏิทนิขายกองทนุปี 2559 (Fund Calendar 2016)

ข้อมูล ณ วันที ่27 ต.ค. 2559 (Information as of 27 October 2016)

ปี 2560

(Y2017)

ม.ค.

(Jan)

ก.พ.

(Feb)

มี.ค.

(Mar)

เม.ย.

(Apr)

พ.ค.

(May)

มิ.ย.

(Jun)

ก.ค.

(Jul)

ส.ค.

(Aug)

ก.ย.

(Sep)

ต.ค.

(Oct)

พ.ย.

(Nov)

ธ.ค.

(Dec)

วันจดทะเบียน

กองทนุ

(Inception 

Date)

กองทนุตราสารหนีท้ีซ้ื่อ-ขายทกุวันท าการ (Daily subscription/redemption Fixed Income Fund)

รอบการลงทนุ

(Investment Cycle)

ช่ือกองทนุ

(Fund Name)

ช่ือย่อ/

รหัสกองทนุ

(Fund Code)

นโยบายการลงทนุ

(Investment Policy)

ตราสารทีล่งทนุ

(Securities/

Instruments)

วันท าการซ้ือขาย (ปี 2559) (Subscription/Redemption Date (2016))

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิรม์ฟันด ์3Y3

ASP-AITF3Y3

Asset Plus AI Term Fund 3Y3

(167) 22 21 20 ก.พ. 60

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิรม์ฟันด ์5Y1

ASP-AITF5Y1

Asset Plus AI Term Fund 5Y1

(164)
26

(0.1248)
26 26 28 27 ก.พ. 60

กองทนุตราสารทนุในประเทศทีเ่ปิดรับค าส่ังขายคืน (Local Equity Fund)

Trigger 6 เดอืน

(Trigger 6 Months)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพรม์ 5

ASP-PRIME5

Target 6 months 5%

Asset Plus Prime Fund 5

(128)

ไม่ก าหนดอายุ

(Indefinite)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส

ไพรม์ 6 (เลิกกองทุน 27 ก.พ. 58) ASP-PRIME6

Target

6 months 8% (4+4)

Asset Plus Prime Fund 6

(129)

ไม่ก าหนดอายุ

(Indefinite)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทรกิเกอร ์4/4
ASP-

TRIGGER4/4

Target

1 year 8% (4+4)

Asset Plus Trigger 4/4 Fund

(133)

ไม่ก าหนดอายุ

(Indefinite)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทรกิเกอร ์5% (เลิก

กองทุน 12 ก.ย. 59)
ASP-

TRIGGER5

Target

5 months 5%

Asset Plus Trigger 5% Fund

(147)

ไม่ก าหนดอายุ

(Indefinite)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออพพอรท์ูนิตี ้1 ASP-

OPPORTUNIT

Y1

Target

5 months 5%

Asset Plus Opportunity Fund 1

(152)

ไม่ก าหนดอายุ

(Indefinite)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร ์9

ASP-STARS9

Target 6 months 6%

Asset Plus Stars Fund 9

(136)

ไม่ก าหนดอายุ

(Indefinite)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร ์10
ASP-

STARS10

Target

8 months 8% (4+4)

Asset Plus Stars Fund 10
(138)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic
ASP-

STRATEGIC
Asset Plus Strategic Investment Fund (135)

หมายเหต ุ:  B = วันท าการซื้อ XD = วันปิดสมุดทะเบียน และประกาศจ่ายเงินปันผล (XD) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง

S = วันท าการขายคนื A  = วันจ่ายคนืผลตอบแทนโดยอัตโนมัต ิ

นโยบายการลงทุน: ยึดตามรายละเอียดโครงการของแตล่ะกองทุน

H: Holiday วันหยุดท าการซื้อ/ขายคนื/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ไม่ก าหนดอายุ แตม่ี trigger

6 เดอืน นับตัง้แตวั่นจดทะเบียนกองทุน เมื่อ NAV

 >= 10.80 บาท 

(Indefinite but have trigger

6 Months from inception date when NAV 

per unit >= 10.80 Baht)

ไม่ก าหนดอายุ แตม่ี trigger

1 ปี นับตัง้แตวั่นจดทะเบียนกองทุน เมื่อ NAV

 >= 10.80 บาท 

(Indefinite but have trigger

1 Year from inception date when NAV per 

unit >= 10.80 Baht)

เน้นลงทุนในหุ้นไทยรายตวั 

ที่คาดว่ามีการเตบิโตของ

ก าไรตอ่เน่ือง 

(Mainly invest in Thai 

stocks with good earning 

growth)

เน้นลงทุนในหุ้นไทยรายตวั 

ที่คาดว่ามีการเตบิโตของ

ก าไรตอ่เน่ือง 

(Mainly invest in Thai 

stocks with good earning 

growth)

9 พ.ค. 2556

(9 May 2013)

2 ก.ค. 2556

(2 Jul 2013)

23 ก.ย. 2556

(23 Sep 

2013)

เน้นลงทุนในหุ้นไทยรายตวั 

ที่คาดว่ามีการเตบิโตของ

ก าไรตอ่เน่ือง 

(Mainly invest in Thai 

stocks with good earning 

growth)

เน้นลงทุนในหุ้นไทยรายตวั 

ที่คาดว่ามีการเตบิโตของ

ก าไรตอ่เน่ือง 

(Mainly invest in Thai 

stocks with good earning 

growth)

ลงทุนในหุ้นทั่วโลก (ปัจจุบัน

เน้นหุ้นกลุ่มการเงินของยุโรป)

(Global stocks (Currently 

focus on financials stocks 

in europe))

ลงทุนในหุ้นทั่วโลก

(Global stocks)

14 พ.ย. 2556

(14 Nov 

2013)

ลงทุนในหุ้นทั่วโลก (ปัจจุบัน

เน้นหุ้นญ่ีปุ่น)

(Global stocks (Currently 

focus on Japanese stocks))

7 พ.ย. 2557

(7 Nov 2014)

ไม่ก าหนดอายุ

(Indefinite)

ไม่ก าหนดอายุโครงการ

ซื้อขายทุกวันท าการ

Auto-redemption เมื่อ NAV ปรบัข้ึนทุกๆ 0.50 

ไม่ก าหนดอายุโครงการ

มี Trigger เลิกกองที่ 10.80 บาท ใน 8เดอืนแรก

 หลังจากน้ันเปิดขายคนืทุกวันท าการ

(Indefinite term. Termination event when 

NAV >= 10.80 Baht in 8 months, otherwise 

open for daily redemption)

4 เม.ย. 2557

(4 Apr 2014)

13 ธ.ค. 2556

(13 Dec 

2013)

ไม่ก าหนดอายุโครงการ

มี Trigger เลิกกองที่ 10.60 บาท ใน 6เดอืนแรก

 หลังจากน้ันเปิดขายคนืทุกวันท าการ

(Indefinite term. Termination event when 

NAV >= 10.60 Baht in 6 months, otherwise 

open for daily redemption)

ประมาณ 5 ปี

(Approx. 5 Years)

ตราสารหน้ีไทย และตราสารหน้ีตา่งประเทศไม่

เกิน 79% / ลงทุนใน 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%.)

ตราสารหน้ีไทย

และตา่งประเทศ

(Local and foreign fixed 

income)

6 เดอืน นับตัง้แตวั่นจดทะเบียนกองทุน หรอื เมื่อ

 NAV >= 10.50 บาท 

(6 Months from inception date or when NAV 

per unit >= 10.50 Baht)

กองทนุตราสารทนุต่างประเทศทีเ่ปิดรับค าส่ังขายคืน (Foreign Equity Fund)

ไม่ก าหนดอายุ แตม่ี trigger

5 เดอืน นับตัง้แตวั่นจดทะเบียนกองทุน หรอื เมื่อ

 NAV >= 10.50 บาท 

(Indefinite but have trigger

5 Months from inception date when NAV 

per unit >= 10.50 Baht)

เน้นลงทุนในหุ้นของบรษัิทที่

อยู่ในห่วงโซ่อุปทานน้ ามัน

และก๊าซธรรมชาตทิั้งในและ

ตา่งประเทศ

(Mainly invest in stocks of 

the companies in Oil & 

Gas supply chain)

25 มี.ค. 2558

(25 Mar 

2015)

27 พ.ย. 2558

(27 Nov 

2015)

ไม่ก าหนดอายุ แตม่ี trigger

5 เดอืน นับตัง้แตวั่นจดทะเบียนกองทุน หรอื เมื่อ

 NAV >= 10.50 บาท 

(Indefinite but have trigger

5 Months from inception date when NAV 

per unit >= 10.50 Baht)

ประมาณ 3 ปี

(Approx. 3 Years)

ตราสารหน้ีไทย ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสารทาง

การเงิน และ/หรอืเงินฝาก และลงทุนใน 

Non-investment grade และUnrated 

Securities ได ้100%

(Local fixed income . Able to invest in Non-

investment grade and unrated securities up 

to 100%.)

ตราสารหน้ีไทย

(Local fixed income)

18 พ.ค. 2559

(18 May 

2016)

รับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติปลีะ 4 ครั้ง และรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติทัง้หมด ณ วันครบอายุโครงการ (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)

ได้รับมติแก้ไขโครงการ (มีผลตั้งแต่ 11 พ.ย. 56) เปลี่ยนเปน็กองทนุเปดิขายคืนได้ทกุวันท าการ

Project amendment by unitholders resolution (effective from 11Nov2013) to become open-ended fund with daily redemption

***เลิกกองทนุวันที ่27 ก.พ. 58 เพราะ 24 ก.พ. 58 มีผู้ถือหน่วยต่ ากว่า 35 ราย***

ไม่เกิดเหตุการณ์เลิกกองใน 6 เดือน (2 ม.ค. 57) ท าใหป้จัจุบนัเปดิรับค าสั่งขายคืนทกุวันท าการ

(No termination event in 6 months (2Jan2014) so become open-ended fund with daily redemption)

/ รับซื้อคืนหน่วยลงทนุอัตโนมัติ ครั้งที ่1 : 18 ต.ค. 56 (NAV 10.4157 บาท) : 0.40 บาท

(/ 1st auto-redemption : 18Oct2013 (NAV 10.4157 Baht) : 0.40 Baht)

ไม่เกิดเหตุการณ์เลิกกองใน 1 ป ี(23 ก.ย. 57) ท าใหป้จัจุบนัเปดิรับค าสั่งขายคืนทกุวันท าการ

(No termination event in 1 year (23Sep2014) so become open-ended fund with daily redemption)

***เลิกกองทนุวันที ่12 ก.ย. 59 เพราะ 12 ก.ย. 58 มีผู้ถือหน่วยต่ ากว่า 35 ราย***

ไม่เกิดเหตุการณ์เลิกกองใน 5 เดือน (7 เม.ย. 58) ท าใหป้จัจุบนัเปดิรับค าสั่งขายคืนทกุวันท าการ

(No termination event in 5 months (7 Apr 2015) so become open-ended fund with daily redemption)

ไม่เกิดเหตุการณ์เลิกกองใน 5 เดือน (26 ส.ค. 58) ท าใหป้จัจุบนัเปดิรับค าสั่งขายคืนทกุวันท าการ

(No termination event in 5 months (26Aug2015) so become open-ended fund with daily redemption)

                                     ***เลิกกองทนุวันที ่28 มิ.ย. 58 เพราะ 22 มิ.ย. 58 มีผู้ถือหน่วยต่ ากว่า 35 ราย***                                  ไม่

เกิดเหตุการณ์เลิกกองใน 8 เดือน (4 ธ.ค. 57) ท าใหป้จัจุบนัเปดิรับค าสั่งขายคืนทกุวันท าการ

(No termination event in 8 months (4Dec2014) so become open-ended fund with daily redemption)

/ รับซื้อคืนหน่วยลงทนุอัตโนมัติ ครั้งที ่1 : 10 พ.ย. 57 (NAV 10.4566 บาท) : 0.40 บาท

(/ 1st auto-redemption : 10Nov2014 (NAV 10.4566 Baht) : 0.40 Baht)
ซือ้-ขายคืน ทุกวันท าการ ภายใน 15.30 น. (Daily subscription/redemption within 3.30pm)

รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เมื่อหน่วยลงทุนปรบัตัวข้ึนทุกๆ 0.50 บาท จากมูลค่าหน่วยลงทุน 10 บาท (10.50, 11.00, 11.50....บาท)

(Auto-redemption when NAV per unit increase every 0.50 Baht from par value of 10 Baht (10.50, 11.00, 11.50…Baht))

ไม่เกิดเหตุการณ์เลิกกองใน 6 เดือน (13 มิ.ย. 57) ท าใหป้จัจุบนัเปดิรับค าสั่งขายคืนทกุวันท าการ

(No termination event in 6 months (13Jun2014) so become open-ended fund with daily redemption)

รับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติปลีะ 4 ครั้ง และรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติทัง้หมด ณ วันครบอายุโครงการ (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)


