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*ปัจจุบันบริษัทไม่เก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
ทั้งนี้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร บริษัทจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำทำงเว็บไซต์บริษัทจัดกำร

สร้ำงผลตอบแทนสม่ำเสมอ
โอกำสรับผลตอบแทนสูงกว่ำ
กำรฝำกเงินใน
บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

ตรำสำรมีควำมน่ำเชือ่ ถือ
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบำลไทย
ที่มีควำมมั่นคงสูง

สภำพคล่องสูง
สำมำรถซื้อขำย ได้ทุกวันทำกำร

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อำคำรสำธรซิตี้ทำวเวอร์ เลขที่ 175 สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
Customer Care 02-672-1111 โทรสำร 02-672-1180 www.assetfund.co.th
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กำรลงทุนในกองทุนตลำดเงินและกำรฝำกเงินในธนำคำร
เงินฝำก

ออมทรัพย์
ผลตอบแทนต่ำ โดยส่วนมำกให้ดอกเบี้ยประมำณ 0.5%*

ฝำกประจำ
ผลตอบแทนสูงกว่ำบัญชีออมทรัพย์ แต่ขำดสภำพคล่อง

กำรฝำกเงินในธนำคำรมีข้อดีคือมีสภำพคล่องสูง สำมำรถถอนเงินออกมำเมื่อไรก็ได้ (สำหรับบัญชีประเภทออมทรัพย์) มีควำมเสี่ยงต่ำ
จึงทำให้ผลตอบแทนไม่สงู นัก อย่ำงไรก็ตำม สำหรับบัญชีฝำกประจำ หำกถอนเงินก่อนรอบกำรจ่ำยดอกเบี้ย ก็จะทำให้ผู้ฝำกเงินไม่ได้
รับดอกเบี้ยตำมประกำศ และดอกเบี้ยที่ได้รับ หำกเกิน 20,000 บำท ก็จะต้องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย เป็นจำนวน 15%

กองทุนตลำดเงิน
กองทุนรวมตลำดเงิน หรือ Money Market Fund = เงินฝำกธนำคำร + ตรำสำรหนี้ระยะสั้น
อำยุตรำสำรคงเหลือที่ลงทุนจะต้องสั้นกว่ำ 1 ปี จึงทำให้กองทุนนี้มีสภำพคล่องสูง

ตัวอย่ำงตรำสำรที่กองทุนตลำดเงินสำมำรถลงทุนได้
พันธบัตรรัฐบำล

ตั๋วเงินคลัง

โดยมีอำยุตรำสำรคงเหลือต่ำกว่ำ 1 ปี
ปัจจุบันนี้ กองทุนตลำดเงินในตลำดให้ผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่ประมำณ 0.85% - 1.17%**
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนำคต
Source: (*)Bank of Thailand as of 13 February 2019, (**) AIMC Category Performance Report as of 31 January 2019
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ทำไมจึงควรลงทุนในกองทุนตลำดเงิน
กองทุนตลำดเงิน vs บัญชีออมทรัพย์
หำกมองด้ำนสภำพคล่องทั้งคู่ถอื ว่ำมีควำมใกล้เคียงกัน บัญชีออมทรัพย์จะมีสภำพคล่องมำกกว่ำเพียงเล็กน้อย
เนื่องจำกสำมำรถรับเงินได้ทันทีที่ถอน ส่วนกองทุนตลำดทุนจะได้รับเงินในวันถัดไป อย่ำงไรก็ตำม ผลตอบแทนของกองทุน
ตลำดเงินในปัจจุบันอยู่ในระดับที่น่ำสนใจกว่ำอัตรำดอกเบี้ยออมทรัพย์

กองทุนตลำดเงิน vs บัญชีฝำกประจำ
ผลตอบแทนอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน อย่ำงไรก็ตำม กำรฝำกเงินในบัญชีฝำกประจำ ผู้ลงทุนไม่สำมำรถถอนเงินออกมำก่อน
ครบกำหนดได้ (สภำพคล่องต่ำ) มิเช่นนั้น จะไม่ได้รับดอกเบี้ยตำมที่ประกำศไว้

กองทุนตลำดเงิน vs เงินฝำก
โดยทั่วไปกำรจ่ำยดอกเบี้ยเงินฝำกจะทำเป็นรอบ (เช่นทุก 6 เดือน) แต่ผู้ที่ลงทุนในกองทุนตลำดเงินจะได้รับผลตอบแทนทุก
วัน อีกทั้งผลตอบแทนที่ได้จะรับกำรยกเว้นภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 15%

สินทรัพย์ทกี่ องทุน ASP-DGOV จะลงทุน*

สำหรับผูล้ งทุนทัว่ ไป
ไม่มีขนั้ ต่ำในกำรลงทุน

พันธบัตรรัฐบำลไทย
เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบำลเพื่อผลตอบแทนที่
สม่ำเสมอ แม้ผลตอบแทนจะอยู่ในระดับไม่สูงนัก แต่มี
ควำมมั่นคงสูง

สำมำรถซือ้ -ขำยได้สะดวกสบำย
ผ่ำนช่องทำงอินเตอร์เน็ต
ทุกช่องทำง
ดำวน์โหลดแอป ASP FUND ได้จำก

หรือ
*ทั้งนี้ ตรำสำรที่จะลงทุนดังกล่ำวสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภำวะกำร
ลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุน

แสกน QR Code
เพื่อดำวน์โหลด
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ข้อมูลกองทุน ASP-DGOV
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย
Asset Plus Daily Government Fund (ASP-DGOV)
ไม่กำหนดอำยุโครงกำร

ชื่อโครงกำร
อำยุโครงกำร
ประเภทกองทุน
มูลค่ำโครงกำร

กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

นโยบำยกำรลงทุน

กองทุนรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)
3,000 ล้ำนบำท
กองทุนมีกำรแบ่งหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่
1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (ชื่อย่อ: ASP-DGOV-R)
เหมำะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
2. ชนิดผู้ลงทุนสถำบันและนิติบุคคล (ชื่อย่อ : ASP-DGOV-I)
เหมำะสำหรับผู้ลงทุนสถำบันหรือนิติบุคคล (ยังไม่เปิดให้บริกำร)
กองทุนมีนโยบำยลงทุนในตรำสำรหนี้ภำครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตรำสำรหนี้ที่ กระทรวงกำรคลัง
หรือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสำหกิจ เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่ำย ผู้รับรอง หรื อผู้ค้ำประกัน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในตรำสำรแห่งหนี้ เงินฝำก และตรำสำรหนี้ที่ออกโดยสถำบันกำรเงินหรือบริษัทเอกชน หรือตรำสำรกำรเงินอื่นใดที่ เสนอขำยในประเทศ
โดยกองทุนจะดำรงอำยุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของตรำสำรทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน และตรำสำรหนี้ที่กองทุนลงทุน
จะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือเข้ำทำสัญญำ
สำหรับกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ (ไม่รวมตรำสำรภำครัฐไทย) หรือ เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก (ไม่รวมกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญำเป็นธนำคำรออมสินซึ่ง
รัฐบำลเป็นประกันเงินฝำกหรือตรำสำรนั้น) หรือ ธุรกรรมกำรซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน (Reverse repo) หรือ ธุรกรรมกำรให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
หรือ สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีอันดับควำมน่ำเชื่อถืออย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแล้วแต่กรณี ดังนี้
1. มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มำจำกกำรจัด credit rating ระยะสั้น
2. มี credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มำจำกกำรจัด credit rating ระยะยำว
3. มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของกำรจัด credit rating ระยะสั้นตำมที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ตรำสำรหนี้ที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้
(Non – investment grade) ตรำสำรหนี้ที่ไม่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated) และตรำสำรหนี้ที่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตรำสำรหนี้อื่นที่มีลักษณะ
ด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
1. Market Risk (ควำมเสี่ยงจำกกำร Mark to Market ในตลำด) 2. Credit Risk (ควำมเสี่ยงผู้ออกตรำสำร)

ควำมเสีย่ งกองทุน
ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผูล้ งทุน (% ของมูลค่ำหน่วยลงทุน)

ระดับควำมเสีย่ งกองทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรขำย(2)

ไม่มี

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน(2)

ไม่มี

วันทำกำรซือ้ หน่วยลงทุน
ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุน (% ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ)

ช่วง IPO : ตั้งแต่เวลำเปิดทำกำร จนถึง 15.30 น.
หลัง IPO : ทุกวันทำกำรซื้อขำยของกองทุน(1)
ตั้งแต่เวลำเปิดทำกำร จนถึง 15.30 น.

ASP-DGOV-R : ไม่เกิน 0.50% ต่อปี
ASP-DGOV-R : ไม่กำหนด

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร(2)
ASP-DGOV-I : ไม่เกิน 0.40% ต่อปี

ค่ำธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์(2)
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน(2)

มูลค่ำขัน้ ต่ำในกำรซือ้

ASP-DGOV-I : ครั้งแรก 1,000,000 บำท

วันทำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน

ครั้งต่อไป ไม่กำหนด
ทุกวันทำกำรซื้อขำยของกองทุน(1)
ตั้งแต่เวลำเปิดทำกำรจนถึง 15.30 น.

มูลค่ำขัน้ ต่ำกำรขำยคืน

ไม่กำหนด (และไม่มีกำรกำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำ)

ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ไม่เกิน 0.40% ต่อปี (เก็บจริง 0.20%)
ASP-DGOV-R : ไม่เกิน 1.48% ต่อปี

เพดำนค่ำธรรมเนียมรวม(2)
ASP-DGOV-I : ไม่เกิน 1.38% ต่อปี

ภำยใน 1 วันทำกำร
นับแต่วันคำนวณ NAV และรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1)วันทำกำรซื้อขำยของกองทุน หมำยถึง วันทำกำรปกติของบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด , บริษัทจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่ไปลงทุน, และประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน (ถ้ำมี),
(2)ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆเป็นอัตรำที่ยังรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื่นใดจะถือเป็นภำระของกองทุนรวม
Source: Asset Plus Fund Management as of 14 March 2019

ระยะเวลำกำรชำระเงิน

ผู้ลงทุน “โปรดทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน ”
สถำนกำรณ์ดำเนินกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น : ได้รับกำรรับรอง CAC จำกโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริตของสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

