เอกสารสาหร ับใช้ภายในเท่านน
ั้ (For Internal Use Only)

1
ปฏิทน
ิ ขายกองทุนปี 2563 (Fund Calendar 2020)

รอบการลงทุน
(Investment Cycle)

่ กองทุน
ชือ
(Fund Name)

่ ย่อ/
ชือ
รห ัสกองทุน
(Fund Code)

นโยบายการลงทุน
(Investment Policy)

ตราสารทีล
่ งทุน
(Securities/
Instruments)

ว ันจดทะเบียน
กองทุน
(Inception
Date)

ปี 2564
(Y2021)

้ ขาย (ปี 2563) (Subscription/Redemption Date (2020))
ว ันทาการซือ
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)

4,20

8,24

ื้ -ขายทุกว ันทาการ (Daily subscription/redemption Fixed Income Fund)
้ ซ
กองทุนตราสารหนีท
ี่ อ
ทุกวัน
ทาการ
(Daily)

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัส
ตราสารหนี้

ASP

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

Asset Plus Fixed Income Fund

พันธบัตร/เงินฝาก/หุ ้นกู ้/
ตัว๋ แลกเงินในประเทศ
(Local bond/deposit/
debenture/bill of exchange)

22 ก.ค. 2542
(22 Jul 1999)

้ -ขายคืน ทุกวันทาการ (Daily subscription/redemption)
ซือ

(002)

ื้ ได้ทก
้ ซ
กองทุนตราสารหนีท
ี่ อ
ุ ว ันทาการ แต่ขายคืนเป็นรอบ (Daily subscription/ interval redemption Fixed Income Fund)

16 วัน
(16 Days)

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัส
ตราสารหนี้ 2

ASP2

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

Asset Plus Fixed Income Fund 2

เงินฝาก/หุ ้นกู ้
ตัว๋ แลกเงินในประเทศ
(Local deposit/
debenture/bill of exchange)

(016)

23 ก.ย. 2548
(23 Sep
2005)

้ : ทุกวันทาการ, ขายคืน : ทุก 16 วัน (Sub: Daily, Redeem: Every 16 days)
ซือ
13,29

14

2,18

3,20

7,25

10,26

13,29

14,31

16

2,19

11,27 ม.ค.64

้ เี่ ปิ ดเสนอขายเป็นรอบระยะเวลา (Fixed Income Interval Fund/Rollover Fund)
กองทุนตราสารหนีท
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนีท
้ วีทรัพย์ 5
ASP-TFIXED5
Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 5
(074)

ตราสารหนีไ้ ทย และ
ตราสารหนีต
้ า่ งประเทศไม่เกิน 79%
(Local fixed income. Able to invest in foreign fixed income
up to 79%)

พันธบัตร / ตัว๋ แลกเงินไทย และเงิน
ฝากต่างประเทศ
(Bond/local bill of exchange and
foreign deposit)

182
Days

24 ก.ย. 2552
(24 Sep
2009)

182
Days

13

1.80%

182 Days
11

12, พ.ค. 64

0.80%

0.80%

้ าหร ับผูล
กองทุนตราสารหนีส
้ งทุนทีม
่ ิใช่รายย่อย (Fixed Income Fund for Accredited Investor) (AI Fund)
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1
ASP-AIF1
Asset Plus AI Fixed Income Fund 1
(130)
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนีท
้ วีทรัพย์ 6 เดือน6
ห ้ามขายผู ้ลงทุนรายย่อย
ASP-TFIXED
6M6

ตราสารหนีไ้ ทย และตราสารหนีต
้ า่ งประเทศไม่เกิน 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%.)
ตราสารหนีไ้ ทยและต่างประเทศ / ลงทุนใน Non-investment
grade และUnrated Securities ได ้ 100%
(Local & Foreign fixed income. Able to invest in Noninvestment grade and unrated securities up to 100%.)

ตราสารหนีไ้ ทย
และต่างประเทศ
(Local and foreign fixed income)

181 Days
11 ก.ค. 2556
(11 Jul 2013)

182 Days

182 Days

22

21

1.90%

1.35%

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกรายเพียงครัง้ เดียว ณ วันครบอายุโครงการ หากวันดังกล่าวตรงกับ
บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซือ
วันหยุดบริษัทจัดการจะเลือ
่ นเป็ นวันทาการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะทาการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัตท
ิ ัง้ จานวนของผู ้ถือหน่วลงทุนทุกราย
ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิ ด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส
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

ตราสารหนีไ้ ทยและต่างประเทศ
(Local & Foreign fixed income)

16 ก.ย. 2563
183 Days

(16 Sep
2020)

16

ASP-TFIXED
6M7

18, มี.ค. 64
1.35%

(211)

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนีท
้ วีทรัพย์ 6 เดือน7
ห ้ามขายผู ้ลงทุนรายย่อย

21, เม.ย. 64

1.50%

ตราสารหนีไ้ ทยและต่างประเทศ / ลงทุนใน Non-investment
grade และUnrated Securities ได ้ 100%
(Local & Foreign fixed income. Able to invest in Noninvestment grade and unrated securities up to 100%.)

ตราสารหนีไ้ ทยและต่างประเทศ
(Local & Foreign fixed income)
3 พ.ย. 2563

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกรายเพียงครัง้ เดียว ณ วันครบอายุโครงการ หากวันดังกล่าวตรงกับ
บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซือ
วันหยุดบริษัทจัดการจะเลือ
่ นเป็ นวันทาการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะทาการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัตท
ิ ัง้ จานวนของผู ้ถือหน่วลงทุนทุกราย
ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิ ด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส
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

(03 Nov
2020)

183 Days
16

(214)
้ ก
กองทุนตราสารหนีม
ี าหนดอายุโครงการ ทีเ่ สนอขายเฉพาะผูล
้ งทุนทีม
่ ใิ ช่รายย่อย (Fixed Income Term Fund for Accredited Investor) (AI Term Fund)
ประมาณ 5 ปี
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอเทิรม
์ ฟั นด์ 5Y1
้ า่ งประเทศไม่เกิน 79% / ลงทุน
ASP-AITF5Y1 ตราสารหนีไ้ ทย และตราสารหนีต
(Approx. 5 Years)
ใน Non-investment grade และUnrated Securities ได ้ 100%
Asset Plus AI Term Fund 5Y1
(164)
หมายเหตุ : B = วันทาการซือ
XD = วันปิ ดสมุดทะเบียน และประกาศจ่ายเงินปั นผล (XD) ซึง่ อาจมีการเปลีย
่ นแปลง
้
A = วันจ่ายคืนผลตอบแทนโดยอัตโนมัต ิ
S = วันทาการขายคืน
้ /ขายคืน/สับเปลีย
H: Holiday วันหยุดทาการซือ
่ นหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน: ยึดตามรายละเอียดโครงการของแต่ละกองทุน

06, พ.ค. 64
1.35%

ตราสารหนีไ้ ทย
และต่างประเทศ

27 พ.ย. 2558
(27 Nov

้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตป
้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตท
รับซือ
ิ ี ละ 4 ครัง้ และรับซือ
ิ ัง้ หมด ณ วันครบอายุโครงการ (26 พ.ย. 63)
26

26

26

26

