
ผู้ลงทนุ “โปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ”

ผู้ลงทนุไมส่ำมำรถขำยคนืหนว่ยลงทนุนีใ้นชว่งเวลำ 6 เดือนได ้ดังนั้น หำกมปีจัจยัลบทีส่ง่ผลกระทบตอ่กำรลงทนุดงักลำ่ว ผู้ลงทนุอำจสญูเสยีเงนิลงทนุจ ำนวนมำก

สอบถำมขอ้มลู และขอรบัหนงัสอืชีช้วนไดท้ี ่บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ แอสเซท พลัส จ ำกดั

ช้ัน 17 อำคำรสำธรซิตี้ทำวเวอร์ เลขที่ 175 สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 Customer Care 02-672-1111  โทรสำร 02-672-1180 www.assetfund.co.th

กองทนุเปดิแอสเซทพลสัเอไอตรำสำรหนี้ 1 ห้ำมขำยผูล้งทุนรำยยอ่ย

Asset Plus AI Fixed Income Fund 1 Not For Retail Investors (ASP-AIF1)

วันท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุรอบนี้: 19 เม.ย. 66

กองทนุส ำหรับผูล้งทนุทีม่ใิชร่ำยยอ่ยเทำ่นัน้

ผู้ลงทุน “โปรดท ำควำมเข้ำใจลักษณะสนิค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลำ 6 เดือนได้ ดังนั้น หำกมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำว ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก

กองทุนรวมส ำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย ผู้ลงทุนควรขอค ำแนะน ำเพิ่มเติมก่อนลงทุน กองทุนนี้สำมำรถลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตรำสำรหนี้ที่มอัีนดับควำมน่ำเช่ือถือต่ ำกว่ำ

อันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือ(Unrated Bond) ในอัตรำส่วนที่มำกกว่ำกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

ผู้ลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระหนี้ของผู้ออกตรำสำรซ่ึงส่งผลให้ผู้ลงทุนขำดทนุจำกกำรลงทุนบำงส่วนหรือทั้งจ ำนวนได้ 

และในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนอำจไม่ไดร้ับเงินคืนตำมที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร

ก ำหนดวนัสง่ค ำสัง่ขำยคนืรอบนี้ ระหวำ่งวนัที ่ 3 - 12 เม.ย. 66 วันท ำกำรขำยคนืหนว่ยลงทนุรอบนี้ วันที ่19 เม.ย. 66

ก ำหนดวนัสง่ค ำสัง่ขำยคนืลว่งหนำ้และ

วันท ำกำรซือ้ขำยรอบถดัไป

บริษัทจะแจ้งก ำหนดวันส่งค ำสั่งขำยคืนล่วงหนำ้และวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนแต่ละรอบล่วงหนำ้

ไม่น้อยกว่ำ 10 วันท ำกำร

ระยะเวลำกำรช ำระเงนิ KBANK: รับเงินคืนในวันท ำกำรถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น.

BBL: รับเงินคืนในวันท ำกำรถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น.

SCB: รับเงินคืนในวันท ำกำรถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น.

BAY:  รับเงินคืนในวันท ำกำรถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น.

KTB:              รับเงินคืนในวันท ำกำรถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น.

TMB:            รับเงินคืนในวันท ำกำรถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น.

UOB:            รับเงินคืนในวันท ำกำรถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น.

ธนำคำรอื่นๆ: เช็คเข้ำบัญชี (T+1) และใช้เงินได้หลังเช็ค Clearing ตำมเวลำของแต่ละธนำคำร

เหมำะกับผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย (Accredited Investor) ที่ต้องกำรสร้ำงผลตอบแทนที่ดจีำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ และสำมำรถรับควำมเสี่ยงในกรณีที่

กองทุนลงทุนในตรำสำรหนี้ที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือต่ ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตรำสำรหนี้ที่ไม่ได้รับกำรจัด

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated Securities) ในสัดส่วนที่มำกกว่ำกองทุนรวมทัว่ไป

อำยุโครงกำร ไม่ก ำหนดอำยุโครงกำร แต่จะก ำหนดกำรเปิดซื้อขำยเป็นรอบระยะเวลำ (Roll-over) โดยจะแจ้งวันท ำกำร

ซื้อขำยในแต่ละรอบล่วงหน้ำไม่น้อยกวำ่ 10 วันท ำกำร

ประเภทกองทนุ ตรำสำรหนี้

ขนำดกองทนุ 3,000 ล้ำนบำท

นโยบำยกำรลงทนุ ▪ ลงทุนในตรำสำรหนี้ และเงินฝำกในประเทศ

▪ กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือต่ ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non-investment grade) และ/หรือ

ตรำสำรที่ไม่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated Securities) แต่จะไม่ลงทุนใน Structured Notes

กำรจำ่ยเงนิปนัผล ไม่จ่ำย

รำยละเอยีดกองทนุ ASP-AIF1

กองทนุรวมเหมำะกบัผูล้งทนุประเภทใด

กำรขำยคนืหนว่ยลงทนุ

ค่ำธรรมเนยีม

ค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำร ไม่เกิน 2.00% ต่อปี

ค่ำธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี

ค่ำธรรมเนยีมนำยทะเบยีน ไม่เกิน 1.50% ต่อปี

ค่ำธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทนุ (% ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธิ)

ค่ำธรรมเนยีมกำรขำย ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันไม่เก็บ)

ค่ำธรรมเนยีมกำรรบัซือ้คนื ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันไม่เก็บ)

ค่ำธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จำกผูถ้อืหนว่ย (% ของมลูคำ่หนว่ยลงทนุ)

ก ำหนดวนัสง่ค ำสัง่ซือ้รอบนี้ ระหวำ่งวนัที ่ 3 - 19 เม.ย. 66 วันท ำกำรซือ้หนว่ยลงทนุรอบนี้ วันที ่19 เม.ย. 66

ก ำหนดวนัสง่ค ำสัง่ซือ้ลว่งหนำ้และ

วันท ำกำรซือ้ขำยรอบถดัไป

บริษัทจะแจ้งก ำหนดวันส่งค ำสั่งซื้อล่วงหน้ำและวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนแต่ละรอบล่วงหน้ำ

ไม่น้อยกว่ำ 10 วันท ำกำร

มูลคำ่ขัน้ต่ ำในกำรซือ้ 1,000 บำท

กำรช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จ ำกัด

- บัญชี KBANK: 745-1-02805-1 (รำษฎร์บูรณะ) - บัญชี BAY: 777-0-04569-0 (พระรำม 3)

- บัญชี BBL: 142-3-09087-5 (สำทร) -บัญชี KTB: 170-6-01775-8 (เอ็มไพร์ทำวเวอร์)

- บัญชี TTB: 004-1-10500-8 (อำคำรสำทรซิตี้) –บัญชี UOB : 817-363-7888 (สำทร 2)

- บัญชี SCB: 049-3-12912-0 (ถนนวิทยุ) (ใช้แบบฟอร์มช ำระเงินของธนำคำร)

ก ำหนดช ำระเงินส ำหรับ เงินสด / เงินโอน: ภำยในวันที่  19 เม.ย. 66 เช็ค: ภำยในวันที่  18 เม.ย. 66

ควำมเสีย่งระดบั: 4

กำรซือ้หนว่ยลงทนุ



ผู้ลงทนุ “โปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ”

ผู้ลงทนุไมส่ำมำรถขำยคนืหนว่ยลงทนุนีใ้นชว่งเวลำ 6 เดือนได ้ดังนั้น หำกมปีจัจยัลบทีส่ง่ผลกระทบตอ่กำรลงทนุดงักลำ่ว ผู้ลงทนุอำจสญูเสยีเงนิลงทนุจ ำนวนมำก

สอบถำมขอ้มลู และขอรบัหนงัสอืชีช้วนไดท้ี ่บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ แอสเซท พลัส จ ำกดั

ช้ัน 17 อำคำรสำธรซิตี้ทำวเวอร์ เลขที่ 175 สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 Customer Care 02-672-1111  โทรสำร 02-672-1180 www.assetfund.co.th

กองทนุเปดิแอสเซทพลสัเอไอตรำสำรหนี้ 1 ห้ำมขำยผูล้งทุนรำยยอ่ย

Asset Plus AI Fixed Income Fund 1 Not For Retail Investors (ASP-AIF1)

วันท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุรอบนี้: 19 เม.ย. 66

กองทนุส ำหรับผูล้งทนุทีม่ใิชร่ำยยอ่ยเทำ่นัน้

ตัวอยำ่ง ตรำสำรทีค่ำดวำ่จะลงทุน และประมำณกำรผลตอบแทน

อำยุประมำณ 6 เดือน ประมำณกำรผลตอบแทน 2.10% ต่อปี

หมำยเหต:ุ

1. ทั้งนี้ บลจ. ขอสงวนสิทธิใช้ดุลพินิจในกำรเปลี่ยนแปลงทรัพย์สนิทีล่งทุนหรือสัดส่วนกำรลงทนุได้ต่อเมื่อเป็นกำรด ำเนินกำรภำยใต้สถำนกำรณ์ที่จ ำเป็นและสมควรเพื่อ

รักษำผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคัญโดยไมท่ ำใหค้วำมเสี่ยงของทรัพย์สนิที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมนีัยส ำคัญ เช่น 

AP/ASK/BAFS/BANPU/BAY/BCH/BCP/BEM/BFIT/BJC/BOT/BSL/BTSG/CK/CKP/CPALL/CPF/CPFTH/CPN/EA/EB/EP/FPT/GHB/GLAND/GPSC/GOLD

/GSB/GULF/GUNKUL/JMT/JWD/KBANK/KKP/KTB/KTC/LALIN/LH/LHBANK/LPN/MINT/MK/MOF/MTC/NOBLE/NPS/ORI/PL/PTG/PTT/PTTEP/PTTGC

/PTG/QH/ROJNA/S11/SC/SCB/SCC/SCCC/SENA/SMC(THAI)/SPALI/SSP/STA/THANI/THBEV/TISCO/TISCOBANK/TK/TLT/TTB

/TPIPP/TU/TUC/WHA/YUANTA/TRUE/ABC/ABQK/BOC/CBQK/CCB/DHBK/ICBC/KCBK/MASQ/UOB SG/ ตั๋วแลกเงินอำวัลโดยธนำคำรพำณิชย์

2. หำกสภำวะตลำดมีกำรเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอำจไม่ได้รับผลตอบแทนตำมที่ระบไุว้

3. ในกรณีที่กองทุนมกีำรลงทุนในต่ำงประเทศทีอ่ำจได้รับผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยน กองทุนจะลงทุนในสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ

เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนเต็มจ ำนวน(fully hedge)

4.ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมทีบ่ริษัทจัดกำรเห็นสมควรแต่ไมเ่กินจำกที่ระบใุนโครงกำร

จึงเรียนเพื่อทรำบว่ำพอร์ตฟอลิโอข้ำงต้นและผลตอบแทน อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคญัเมื่อต้องลงทุนจริง

*หำกไม่สำมำรถลงทุนให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้เนื่องจำกสภำวะตลำดมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมนีัยส ำคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอำจไม่ได้รับผลตอบแทนตำมอัตรำที่โฆษณำไว้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนำคม 2566

ควำมเสีย่งระดบั: 4

ตรำสำรที่ลงทุน Credit Rating ข้อมูลผูอ้อกตรำสำร

ผลตอบแทน

ของตรำสำร 

(%ตอ่ป)ี

สัดส่วนกำร

ลงทุนโดย

ประมำณ (%)

ผลตอบแทน

กำรลงทุน

(%ตอ่ป)ี

พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย - • ธนำคำรแห่งประเทศไทย 1.00% 2.83% 0.0283%

ตั๋วแลกเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด (มหำชน) (MST)

AA

(FITCH(tha) Rating)

Listed on SET

•เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นน ำของประเทศไทยที่ครองส่วนแบ่งกำรตลำดสูงสุด

•ให้บริกำรด้ำนซื้อขำยหลักทรัพย์และแนะน ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์แก่

ลูกค้ำทั้งรำยบุคคลทั่วไป และลูกค้ำสถำบัน

•ผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่ม เมย์แบงก์มำเลเซีย ซึ่งมีธุรกิจหลักคือธนำคำรเมย์

แบงก์ ซึ่งเป็นธนำคำรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมำเลเซีย

1.98% 15.12% 0.2994%

ตั๋วแลกเงิน บริษัทหลักทรัพย์ธนชำต 

จ ำกัด (มหำชน) (TNS)

A-

(TRIS Rating)

Listed on SET

•เป็นสมำชิกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งให้บริกำรทำงด้ำนกำรซื้อ

ขำยหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ำทุกประเภท
1.98% 15.12% 0.2994%

ตั๋วแลกเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ำกัด 

(มหำชน) (TPIPL)

A-

(TRIS Rating)

Listed on SET

• เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยปูนซีเมนต์ เม็ดพลำสติก และกระเบื้องคอนกรีต 

รำยใหญ่ของประเทศไทย
2.02% 10.79% 0.2180%

ตั๋วแลกเงิน บริษัท ไทยฟูด้ส์ กรุ๊ป จ ำกัด 

(มหำชน)(TFG)

BBB

(TRIS Rating)

Listed on SET

• บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับกำรผลิตไก่และจ ำหน่ำยไก่สด แช่เย็นและ

แช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกไก่ ผลิตและจ ำหน่ำยสุกร และผลิตและ

จ ำหน่ำยอำหำรสัตว์

4.50% 19.43% 0.8744%

ตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จ ำกัด 

(มหำชน) (SIRI)

BBB+

(TRIS Rating)

Listed on SET

• 1 ในผู้พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ชั้นน ำของไทย

• มีแบรนด์ที่ได้รับกำรยอมรับและกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่แข็งแกร่ง
2.08% 19.43% 0.4041%

ตั๋วแลกเงิน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 

จ ำกัด (มหำชน) (SAWAD)

BBB+

(TRIS Rating)

Listed on SET

• บริษัทประกอบธุรกิจปล่อยสินเชื่อครบวงจร ซึ่งประกอบธุรกิจหลักคือ 

สินเชื่อรำยย่อยแบบมีหลักประกัน และบริกำรที่ปรึกษำและให้ค ำแนะน ำ

เกี่ยวกับกำรท ำธุรกิจสินเชื่อ

2.62% 17.28% 0.4527%

รวม 100.00% 2.5762%

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนยีมและค่ำใช้จำ่ยกองทุน 0.4762%

อัตรำผลตอบแทนหลังหกัค่ำธรรมเนยีมและคำ่ใชจ้่ำยโดยประมำณ 2.1000%*
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