
ASP-FFPLUS

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส

Asset Plus Foreign Fixed Income Plus Fund



ASP-FFPLUS กองทุนที่ตอบโจทยก์ารลงทนุในสภาวะดอกเบี้ยขาขึน้

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก หุ้นกู้ระยะกลาง-ยาวในประเทศ

และกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ High Yield* ในต่างประเทศเป็นหลักที่ให้

ผลตอบแทนดี โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือไม่ยาวนัก

กองทุนเน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่อง

สูงเป็นหลัก จึงท าให้กองทุนนี้สามารถซื้อขายได้ทุกวันท าการ

ท าไม ASP-FFPLUS จึงตอบโจทย์การลงทุนในสภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น

*ตราสารหน้ีที่ให้อัตราผลตอบแทนสูง (High Yield Bond) ครอบคลุมถึงตราสารหน้ีที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ

ที่ต่ ากว่า Investment grade และ ตราสารหนี้ท่ีไม่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated bond)
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กองทุน ASP-FFPLUS เหมาะส าหรบัใคร

หุ้นกู้ในประเทศระยะ

กลาง-ยาว

กองทุนตราสารหนี้

ในประเทศกลาง-ยาว

กองทุนตราสารหนี้

ต่างประเทศกลาง-ยาว

*ทั้งนี้ อายุตราสารเฉลี่ยของกองทุน ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 1-2 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2560)

อย่างไรก็ตามอายุตราสารเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

กองทุนที่ตอบโจทย์การลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้น-กลาง*

ลงทุนตราสารหนี้ที่อายุสั้นกว่า

พร้อมเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่า
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โครงสรา้งกองทนุ ASP-FFPLUS

ASP-FFPLUS

จุดประสงค์การลงทุน
1. เน้นสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากและหุ้นกู้ระยะกลาง-ยาวในประเทศ

และกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ

2. กระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ

3.   เหมาะกับผู้ต้องการสภาพคล่องปานกลาง สามารถซื้อขายได้ทุกวันท าการ

โครงสร้างกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส

กระจายการลงทุนไปในกองทุนและตราสารหนี้ใน

ต่างประเทศเป็นหลัก เช่น

• กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้

ต่างประเทศเป็นหลัก เพื่อเพิ่มผลตอบแทนและ

กระจายการลงทุน

• ตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อสร้างผลตอบแทนการ

ลงทุนส่วนเพิ่ม

• ตราสารที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่

อ้างอิงกับตราสารหนี้ เพื่อเพิ่มผลตอบแทน

4



5

ปรัชญาการลงทุนของกองทนุ ASP-FFPLUS

*ทั้งนี้ อายุตราสารเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

เน้นการลงทุนระยะสั้น-กลาง

อายุตราสารเฉล่ียประมาณ 1ปี - 2ปี *

เน้นกระจายการลงทุนในตราสารหนี้

ผลตอบแทนสูงทั่วโลก

การวเิคราะหเ์ครดติดว้ย

ปัจจัยพื้นฐาน

เพื่อคัดเลือกบริษัททีม่ีแนวโน้มของผลประกอบการ

ที่ดี มีกระแสเงินสดที่สม่ าเสมอเพียงพอต่อการช าระ

หนี้โดยมีการบริหารจัดการความเส่ียงที่เคร่งครัด

เพิ่มโอกาสรบั

ผลตอบแทนทีม่ากกวา่

โอกาสรับผลตอบแทนทีสู่งกว่าจากการเฟน้หา

ตราสารหนี้ในต่างประเทศด้วย Universe

ที่กว้างกว่า สู่การเติบโตที่ยั่งยืน

สภาพคลอ่งปานกลาง-สงู 

สามารถซื้อ-ขาย ได้ทุกวันท าการ และสามารถรับ

เงินขายคืนได้ภายใน 5 วันท าการถัดจากวันขายคืน 

(ปัจจุบัน T+5) 

ASP-FFPLUS

การลงทุนระยะสั้น-กลางที่เน้นโอกาสรับผลตอบแทนสูงและกระจายการลงทุน
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ประมาณการสัดสว่นตราสารของพอรต์การลงทุน

สัดส่วนการลงทุน  0 -75%* เน้นลงทุนในกองทุน 

AXA Asian Short Duration Bonds ช่วยกระจาย

การลงทุนในตราสารหนี้มากกว่า 500 ตัว

เบื้องต้นเน้นลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ

เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนและกระจายการลงทุน

กองทนุตราสารหนีต้า่งประเทศ ตราสารหนีใ้นและตา่งประเทศ

*ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

*กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก หรือ ตราสารหน้ีที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศตุรกี 

20%

ตราสารหนี้

ต่างประเทศ

Portfolio Allocation

0-75%*

กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ

0-25%*

ตราสารหนี้ในและต่างประเทศ
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ชนิดของกองทนุ ASP-FFPLUS 

ชนิดสะสมมลูคา่ (ชื่อย่อ : ASP-FFPLUSA)

ชนิดรับซื้อคนือัตโนมตัิ (ชื่อย่อ : ASP-FFPLUSR)

1. ไม่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาเมื่อกองทุนรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติต่างจากกองทุนชนิดรับปัน

ผลที่ต้องเสียภาษีจากเงินปันผล 

2. โอกาสรับผลตอบแทนรายเดือนสม่ าเสมอจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

3. มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย) จะไมล่ดลงแต่จ านวนหน่วยจะลดลงเมื่อมีการซื้อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติต่างจากชนิดปันผลที่มูลค่าหน่วยลงทุน(NAV ต่อหน่วย)จะลดลงเมื่อมีการจ่ายปันผล

1. สะสมผลประโยชน์ไว้กับกองทุนและผู้จัดการกองทุนสามารถน าก าไรไปลงทุนต่อ

2. ก าไรที่ได้จากการขายกองทุนไม่เสียภาษีบุคคลธรรมดา ผู้ลงทุนสามารถรับเงินก าไรได้โดยตรง

3. มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) จะเติบโตเมื่อกองทุนสามารถท าก าไรได้จากตราสารที่ลงทุน

แบ่งเป็น 2 Share Classes
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ประวตัิ Auto Redemption ในอดีตของกองทนุ ASP-FFPLUSR 

นับตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุ เมื่อวันที ่24 พ.ค. 2562

Source : Asset Plus Fund Management, 25 October 2019

ตารางรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ กองทุนเปดิ แอสเซทพลัส ตราสารหนีต้า่งประเทศ 

พลัส ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย (ชนิดรับซือ้คนือตัโนมัติ:ASP-FFPLUSR)*
ประวัติการจา่ย Auto Redemption

รายเดอืนของกองทนุ ASP-FFPLUSR

ในอดีต ( บาท/หนว่ย )

วันท าการ 

Auto Redemption

วันสุดท้ายที่ลูกค้าซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า

และได้สิทธิ์รับ Auto Redemption

29 ม.ค. 2563 24 ม.ค. 2563 0.0307

25 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563 0.0309

25 มี.ค. 2563 24 ม.ีค. 2563 0.0306

27 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563 0.0305

26 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563 0.0306

26 มิ.ย. 2563 24 มิ.ย. 2563 0.0310

29 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2563 0.0313

25 ส.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 0.0315

หมายเหตุ: 

1. ทางฝ่ายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การลงทุน จะแจ้งอัตราการจ่ายแต่ละครั้งให้ภายในวันที่ Auto Redemption ในแต่ละรอบ

2. ลูกค้าจะได้รับเงินจากการ Auto Redemption เสมือนท ารายการขายคืน ณ วันที่ Auto Redemption (ปัจจุบัน T+5)

* บลจ. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันท าการ Auto Redemption และวันสุดท้ายที่ลูกค้าซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าเพื่อได้สิทธิ์รับ Auto Redemption โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต



รายละเอยีดข้อมูลกองทุน

AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds 



Source: AXA IM

Why Asian Short Duration?

ท าไมตอ้ง 

AXA Asian Short Duration Bonds 

ตราสารหนี้เอเชียมีความสามารถในการเติบโตได้ต่อไปในอนาคต
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Asian stands firm as a strong engine of global growth

 The region offers an attractive opportunity, providing investors with growth, yields, and a safety-net of 

conventional policy supports.

A rapid growing bond market in Asia

 There is a spectacular growth of the Asian Bond Market (ex-Japan) in both local and foreign currency markets. 

This growth has led to a more attractive asset class for investors.

Yield enhancement with less historical credit risk

 Asian credit enjoys higher ratings, lower defaults and wider credit spreads

Asian Credit has provided superior absolute and risk-adjusted returns



AXA IM มีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และผลการด าเนินงานที่โดดเด่นในอับดับต้นๆของอุตสาหกรรม

Source: AXA IM as at 30/09/2017. There is no assurance that any particular individual will be involved in the management of the portfolio

for any given period of time, if at all.
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ท าไมตอ้ง 

AXA Asian Short Duration Bonds 



กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ าเสมอบนความผันผวนที่ต่ าใน 3 ปีที่ผ่านมา

Source: AXA IM, JP Morgan as of 30/09/2018. Past performance is not a guide to future performance. All data is for the M USD shareclass since strategy inception on 9 March 2015 

Performance is displayed gross of management fees but net of admin fees 

*Index is the JP Morgan Asian Credit Index. An investor’s return will be reduced by the management fees and other expenses. 
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ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

ท าไมตอ้ง 

AXA Asian Short Duration Bonds 



ในปี 2016 ที่มีการ sell-off ของตราสารหนี้ U.S. กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาด

Source: AXA IM, Bloomberg for the dates shown. Past performance is not an indicator of future performances. 

An investor’s return will be reduced by the management fees and other expenses. 
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ท าไมตอ้ง 

AXA Asian Short Duration Bonds 

ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต
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Source : AXA IM WF Asian Short Duration Fund Fact Sheet as of 31 July 2020

ผลการด าเนนิงานที่ผ่านมาของกองทุน 

AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds

ผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทุน เฉลี่ยอยู่ที่ 4.49% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต
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พอรต์การลงทนุของกองทุน 

AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds

Source : AXA IM WF Asian Short Duration Fund Fact Sheet as of 31 July 2020
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พอรต์การลงทนุของกองทุน 

AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds

Source : AXA IM WF Asian Short Duration Fund Fact Sheet as of 31 July 2020



ตัวอย่างตราสารหนีต้่างประเทศ

ที่ลงทนุโดย ASSETPLUS
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*ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

*กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก หรือ ตราสารหน้ีที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศตุรกี 

ตัวอย่างตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน

A2 by Moody

AA- by Fitch
A1 by Moody A+ by Fitch

A2 by Moody

Baa2 by Moody

Aa3 by Moody

Source: Asset Plus as of 25 September 2018, Bloomberg  as of 03 October 2019,Issuers’ credit rating by S&P/Moody/Fitch’s as of 03 October 2019 

AAA by TRIS A+ by TRIS
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รายละเอยีดกองทนุ ASP-FFPLUS

ชื่อโครงการ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส

Asset Plus Foreign Fixed Income Plus Fund

(ASP-FFPLUS)

การแบง่ชนดิ

หน่วยลงทนุ

กองทุนมีการแบ่งหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

1. ชนิดสะสมมูลค่า (ช่ือย่อ: ASP-FFPLUSA) เหมาะส าหรับผู้ลงทุนทีต่้องการรับ

ผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จาก

การลงทุน (Total return) 

2. ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ (ช่ือย่อ : ASP-FFPLUSR) เหมาะส าหรับ

ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ 

อายโุครงการ ไม่ก าหนดอายุโครงการ

ประเภทกองทนุ กองทุนรวมตราสารหนี้ 

ระดับความเสีย่งกองทนุ 5

มูลคา่โครงการ 3,000 ล้านบาท

นโยบายการลงทนุ

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ

ตราสารทางการเงิน และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่

มีลักษณะท านองเดียวกัน ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่

เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ตราสารหนี้

ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือ Non-Investment Grade และ/หรือ Unrated โดยเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด

การปอ้งกนัความเสีย่ง

จากอตัราแลกเปลีย่น

กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะ

ท าการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนใน

ต่างประเทศ

วันท าการซือ้หนว่ยลงทนุ ทุกวันท าการซ้ือขายของกองทุน* 

ตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึง 15.30 น.

มูลคา่ขัน้ต่ าในการซื้อ ครั้งแรก/ครั้งถัดไป 5,000 บาท

วันท าการ

ขายคืนหนว่ยลงทนุ

ทุกวันท าการซ้ือขายของกองทุน* 

ตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึง 15.30 น.

มูลคา่ขัน้ต่ าการขายคืน ไม่มี (และไม่มีการก าหนดยอดคงเหลือขั้นต่ า)

ระยะเวลาการช าระเงนิ ภายใน 5 วัน นับแต่วันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

โดยไม่นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศ

ค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูล้งทนุ (% ของมูลคา่หนว่ยลงทนุ)

ค่าธรรมเนยีมการขาย ไม่เกิน 1.50%

ค่าธรรมเนยีมการรบัซื้อคืน ไม่มี

ค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุ (% ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธิ)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ ไม่เกิน 1.50% ต่อปี

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน ไม่เกิน 0.40% ต่อปี

เพดานค่าธรรมเนยีมรวม ไม่เกิน 2.50% ต่อปี

*วันท าการซื้อขายของกองทุน หมายถึง วันท าการปกติของบริษทัจัดการกองทุนต่างประเทศและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี)

**ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี)

Source : Asset Plus Fund Management as of 28 December 2018



ปัจจัยความเสีย่งกองทนุ ASP-FFPLUS

คือ ความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัย

ทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน  อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมูลของตราสาร และสภาวะการลงทุนใน

ขณะนั้น

ปัจจยัความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้ 

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะบริหารความเส่ียงนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่าง

ใกล้ชิดและน ามาพิจารณาอย่างสม่ าเสมอ

ปัจจยัความเสี่ยงทางด้านการเมอืง และเศรษฐกจิของประเทศทีก่องทนุไปลงทนุ (Country and Political Risk) 

คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินตน้ และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่ก าหนด

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารมีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี 

และจะได้มีการจัดท าการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้ออกตราสาร รวมถึงอัตราส่วนด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อ

ประเมินความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารอย่างสม่ าเสมอ

ปัจจยัความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit risk)

20
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ปัจจยัความเสี่ยงจากขอ้จ ากดัการน าเงนิลงทนุกลับประเทศ (Repatriation Risk)

เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมคีวามเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน 

ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้ 

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะด าเนินการบริหารความเส่ียงประเภทนี ้โดยติดตามสถานการณ์ทางการ

เมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงน าข้อมูล Scoring ที่ได้จากแบบจ าลองของทาง Bloomberg ส าหรับแต่ละประเทศคู่ค้าที่บริษัท

จัดการมีสัดส่วนการลงทุนมาพิจารณาอย่างสม่ าเสมอ

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลีย่น (Exchange Rate Risk) 

ความเส่ียงที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลหนึ่งเมือ่เทยีบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง เนื่องจากกองทุนอาจมกีาร

ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกเป็นสกลุเงินต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปล่ียนสกุลเงิน

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะบริหารความเส่ียงด้านนี้ โดยพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพื้นฐานที่ลงทนุกบัคา่เงินบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ป้องกันความเส่ียงเกือบทั้งหมดในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ จากการลงทุน (Hedging) และอาจ

ท าให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศน้อยลง

ปัจจัยความเสีย่งกองทนุ ASP-FFPLUS



22

ข้อสงวนสทิธิ์และค าเตือนเกี่ยวกบัความเสี่ยงในการลงทนุ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้

ถือเป็นค าเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบับนี้  และไม่ถือเป็นการให้

ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด แม้บริษัทจัดการจะได้

ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มี

ความรับผิดและจะไม่รับผิดส าหรับความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่นของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจ ะไม่รับผิดส าหรับการ

กระท าใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้ค ารับรองหรือรับประกัน ไม่ ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย 

เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่

เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี  ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์ หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการด าเนินงานในอนาคตที่ ปรากฏในเอกสารนี้ (ซึ่ง

รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรือบริษัทต่าง ๆ) ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้น

จริงได้  ผลการด าเนินงานของกองทุนหรือบริษัทจัดการในอดีตมิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคตหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกองทุนหรือบริษัท

จัดการ และอาจมีกรณีที่ผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างผิดความคาดหมายเนื่องจากเหตุการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่เป็นปกติได้  การลงทุนใน หน่วยลงทุนมิใช่การ

ฝากเงิน และไม่ถือว่าบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทในเครือหรือผู้ด าเนินการขายของบริษัทจัดการได้รับประกันการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด  นอกจากนั้น การ

ลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รั บเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือ

น้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเลยก็ได้  ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน ค าเตือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนท าการสั่งซื้อ

หน่วยลงทุน และในการท าธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อหน่วยลงทุนนั้นจะต้องท าตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ส าหรับนักลงทุนที่ต้ องการทราบข้อมูลหรือ

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ด าเนินการขายที่ท่านใช้บริการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอก สารนี้โดยห้ามมิให้ผู้ใด

เผยแพร่ ท าซ้ า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษั ทจัดการเป็นลายลักษณ์

อักษรก่อน นอกจากนั้น  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะท าการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ในเอกสารนี้ได้ตาม ที่บริษัทจัดการจะ

เห็นสมควรโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
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กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมส าหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลั กษณะกองทุน นโยบายการ

ลงทุน เง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และผลการด าเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการ

ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมจากผู้แน ะน าการลงทุนก่อนท า

การลงทุน กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ

ต่ ากว่าอันดับที่ลงทุนได้ (non - investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวม

เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจ านวนได้และในการ

ขายคืนหน่วยลงทุนผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ กองทุนมีการจัดสรรการลงทุนที่ยืดหยุ่น กองทุนมีการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

ท าให้กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยง

ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน

วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเองกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และ/หรือผู้มีเงินลงทุนสูงบริษัทจัดการขอสงวน

สิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปได้ในอนาคต ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อการลงทุนและผลการด าเ นินงานของกองทุนได้ 

กองทุนรวมอาจลงทุนในตราสาร Basel III ซึ่งมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงที่แตกต่างจากตราสารหนี้ทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความ

เข้าใจในลักษณะและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของทรัพย์สินดังกล่าว

ข้อสงวนสทิธิ์และค าเตือนเกี่ยวกบัความเสี่ยงในการลงทนุ
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This presentation (the “Presentation”) is for informational purposes only and is furnished on a confidential basis. The

Presentation is not an offer to sell, nor a solicitation of an offer to buy, any security, and may not be used or replied upon in

connection with any offer or solicitation.

The Presentation contains information that has been or may have been provided by a number of sources. Neither Asset Plus

Fund Management Company Limited and its affiliated companies (collectively “Asset Plus”) has separately verified the

information provided form outside sources. Nothing contained herein shall constitute any representation or warranty and no

responsibility or liability is accepted by Asset Plus as to the accuracy or completeness of any information supplied herein. Before

relying on this information Asset Plus advises the recipient of this information to perform independent verification of the data and

conduct his own analysis hereto with appropriate advisors.

Any forward looking statements, results or valuations in the Presentation are based upon current assumptions, may be

simplified and may depend upon events outside Asset Plus’s control. Other events, which were not taken into account, may

occur and may significantly affect Asset Plus’s analysis. Therefore, changes to any assumptions may have a material impact on

any valuations or projections. Actual results may therefore be materially different from any forecast, opinion or valuation in this

Presentation.

No representation or warranty is made as to future performance or such projections or estimates. In considering any

performance data contained herein the recipient should bear in mind that past performance is not indicative of future results,

and there can be no assurance that future results are comparable to results stated herein. The results referred to in this

presentation are unaudited.

Asset Plus is not offering and does not purpose to offer tax, regulatory, accounting, legal, investment or any other advice in

relation to the recipient of this information and this information should not and cannot be relied upon as such. Recipients of this

Presentation should inform themselves about and observe all legal and regulatory requirements

Disclaimers
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สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด

Customer Care 02-672-1111

โทรสาร 02-672-1180

www.assetfund.co.th

ผู้ลงทุน “โปรดท าความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน”

ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

กองทุนรวมนี้เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเส่ียงด้านเครดิตและสภาพคล่อง

มากกว่ากองทุนรวมทั่วไปซึง่ตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถช าระคืนเงินต้น

และดอกเบี้ยตามจ านวนหรือเวลาที่ก าหนด ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุน

ที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเส่ียงจากผลขาดทุนได้

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์  

เลขที่ 175 สาทรใต้  แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
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ติดต่อเรา


