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ผู้ลงทนุไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนีใ้นช่วง 6 เดอืนได้ และกองทนุนีล้งทนุกระจุกตัวในผู้ออก  

และตราสารทีม่ีความเสี่ยงด้านเครดติและสภาพคล่อง  

ดังน้ัน หากมีปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อการลงทนุดังกล่าว ผู้ลงทนุอาจสูญเสียเงนิลงทนุจ านวนมาก 

 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน  
แอสเซท พลัส จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทจุริต :  
ได้รับการรับรอง CAC 

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

ผลการด าเนินงาน 
 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 
 

สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นทีล่งทุน 

ค่าธรรมเนียม 
 

ข้อมูลอื่นๆ 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้วีทรัพย ์6เดอืน6 
หา้มขายผู้ลงทุนรายย่อย 

Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 6M6 
Not for Retail Investors 

(ASP-TFIXED 6M6) 
กองทนุตราสารหนี ้

กองทนุทีล่งทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ในและต่างประเทศ 
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กองทนุมีนโยบายท่ีจะลงทนุในตราสารหนี ้และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือ
ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน และ/หรือหน่วย CIS รวมทัง้อาจลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดหรือเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้และ
อาจลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต  ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) และ/หรือ ท่ีไม่ไดร้บั
การจดัดนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) โดยในกรณีที่ตราสารดงักล่าวเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ (Subordinated Debt) จะตอ้งไดร้บั
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้(Investment-grade)  

กองทุนจะลงทุนทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศในส่วนการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะเขา้ท  าสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ 
(Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือลดความเส่ียง (Hedging) จากอตัราแลกเปล่ียนทัง้จ  านวน และอาจท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้
อา้งอิงกบัอตัราดอกเบีย้เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบีย้ของกองทนุ  
 
กลยุทธใ์นการบริหารจัดการลงทุน : มีกลยุทธก์ารลงทนุครัง้เดียว (buy-and-hold) 
 
 

 

- ผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย (Accredited Investors) ท่ียอมรับความเส่ียงของการลงทุนในตราสารหนีท่ี้มีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าท่ี
สามารถลงทนุได ้(Non-Investment Grade) และตราสารหนีท่ี้ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ไดใ้น
ระดบัสงู 

- ผูล้งทนุท่ีคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสงูกวา่เงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนท่ีอาจต ่ากวา่หุน้ได ้

 
 
กองทุนนี้ ไม่เหมาะ กับใคร 

- ผูล้งทนุท่ีตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทนุเพ่ือรบัเงินก่อนระยะเวลา 6 เดือน (โดยไม่ต  ่ากว่า 5 เดือนและไม่เกิน 7 เดือน)  
นบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม 

- ผูล้งทนุท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 
 

ท าอยา่งไรหากยงัไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงกองทุนรวมนี ้

 อ่านหนงัสือชีช้วนฉบบัเตม็  หรือสอบถามผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ  

 อย่าลงทนุหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

 
  

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 
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- กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีอันดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้ (non-investment grade) หรือท่ีไม่มี 
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated) ผูล้งทนุอาจมีความเส่ียงสงูขึน้จากการไม่ไดช้  าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ 

- กองทนุอาจไม่ไดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทนุไปลงทนุไม่สามารถช าระ
เงินตน้และดอกเบีย้คืนได ้

- มลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมอาจเพิ่มขึน้หรือลดลงก่อนครบอายุโครงการ เน่ืองมาจากการค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทนุใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด (Mark to Market) 

- กองทนุนีมี้สภาพคล่องจ ากดั เน่ืองจากกองทนุไม่เปิดใหไ้ถ่ถอนคืนหน่วยลงทนุก่อนครบอายุโครงการ โดยกองทนุมีการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุอตัโนมตัเิทา่นัน้ 

- กองทนุนีอ้าจ/จะมีการกระจุกตวัของการถือหน่วยลงทนุของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด 
ดงันัน้ หากผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเส่ียงใหก้องทนุตอ้งเลิกกองทนุรวมได  ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบ
ขอ้มลูไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.assetfund.co.th 

 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมตราสารหนีท่ี้มีนโยบายการลงทนุในตราสาร Non-Investment Grade / Unrated ไม่เกินรอ้ยละ 20 ของ NAV 

  

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 
 

 

โอกาสขาดทุนเงนิตน้ 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง เสี่ยงปานกลาง 

ค่อนข้างต ่า 

เสี่ยงต ่า เสี่ยงสูงมาก 

เสี่ยงสูง 

สูง ต ่า 

http://www.assetfund.co.th/
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ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 

 
ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (credit risk)  

อนัดบัความน่าเช่ือถือส่วนใหญ่ของกองทนุรวม 

credit rating ตาม 
national credit rating 
 ต ่า         สงู 

credit rating ตาม 
international credit rating 

ต ่า สงู 
หมายเหต ุ: แรเงากรณีที่มีการลงทนุในอนัดบัความน่าเชื่อถือ (credit rating) นัน้ เกินกวา่ 20% ของ NAV  

 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk)  

อายเุฉล่ียของทรพัยส์ินท่ีลงทนุ 

ต ่า สงู 

ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนินงาน (SD) 

ต ่า สงู 
 
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  

ความเส่ียงจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk) 
การกระจกุตวัลงทนุ 
ในผูอ้อกตราสารรวม 

ต ่า สงู 

ความเส่ียงจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่ง (high sector concentration risk) 
การกระจกุตวัลงทนุ 
ในหมวดอตุสาหกรรม 

ต ่า สงู 
หมายเหต ุ: กองทนุนีมี้การลงทนุกระจกุตวัในหมวดหมวดอตุสาหกรรมธุรกิจการเงิน 

ความเส่ียงจากการลงทนุกระจกุตวัในประเทศใดประเทศหนึ่ง (high country concentration risk) 
การกระจกุตวัรายประเทศ 
 

ต ่า            สงู 
หมายเหต ุ: กองทนุนีไ้ม่มีการกระจกุตวัในตา่งประเทศ 
 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 

การปอ้งกนัความเส่ียง fx 
 

ต ่า สงู 
หมายเหต ุ: กองทนุนีมี้การป้องกนัความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ  านวน  

ต ่ากวา่ 3 เดือน

  

3 เดือนถึง 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไมป่้องกนั 

Gov.bond / AAA AA,A BBB ต ่ากวา่ BBB unrated 

Gov.bond / AAA AA,A BBB ต ่ากวา่ BBB unrated 

≤10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

> 80% 

 

≤ 20% 

  

20 - 50% 

 

50 - 80% 
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวกอ่นการลงทุน* 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอ่ปีของมูลคา่ทรัพยส์ินสุทธิของกองทุน ณ วันจดทะเบียน) 
 

           การจัดการ     ผู้ดูแลผลประโยชน ์    นายทะเบียน          ค่าใช้จ่ายอ่ืน        รวมค่าใช้จ่าย 

หมายเหต ุ: 
- คา่ธรรมเนียมการจดัการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียน จะสามารถระบุไดเ้ม่ือมีการลงทนุจริง เน่ืองจากบริษัทจดัการจะค านวณ
คา่ธรรมเนียมดงักล่าวจากอตัราผลตอบแทนของตราสาร ณ วนัท่ีกองทนุเขา้ลงทนุ 

- ในช่วงระยะเวลาอายโุครงการ บรษิัทจดัการอาจปรบัเพิ่มหรือลด อตัราคา่ธรรมเนียมการจดัการและ/หรือค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ท่ีเรียกเก็บจรงิได ้ทัง้นี ้ไม่เกินเพดานอตัราคา่ธรรมเนียมการจดัการท่ีระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ 

- คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี) 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจรงิจากองทนุรวมทัง้หมดจะไม่เกินอตัรารอ้ยละ 2.70 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทนุ ณ วนัจดทะเบียน 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถอืหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 

รายการ สูงสูดไม่เกิน เก็บจริง 
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 
คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 

คา่ธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้  ไม่มี ไม่มี 
คา่ธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก  ไม่มี ไม่มี 
คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 50.00 บาท ตอ่รายการ 

คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 50.00 บาท ตอ่ 1 ฉบบั ยกเวน้ไม่เรียกเก็บ 
คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามที่จ่ายจรงิ ตามที่จ่ายจรงิ 

หมายเหต ุ:  
-  คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี)  

ค่าธรรมเนียม 
 

สูงสุดไม่เกิน 1.00

สูงสุดไม่เกิน  0.07

สูงสุดไม่เกิน 0.50

สูงสุดไม่เกิน 1.13

สูงสุดไม่เกิน 2.70

0.00
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1.50
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3.00
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ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนรวม
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*ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต* 
 
ดัชนีชีว้ดั/อ้างอิง 

ไม่มี เน่ืองจาก กองทุนมีกลยุทธ์การการลงทุนครัง้เดียวและถือครองจนครบอายุโครงการ (buy-and-hold) เพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ี
คาดหวงัตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้จงึไม่จ  าเป็นตอ้งมีตวัชีว้ดั 
 
ประเภทกองทุนรวมเพือ่ใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คอื - 
* สามารถดขูอ้มลูปัจจบุนัไดท่ี้ : http://www.aimc.or.th 
 
  

ผลการด าเนินงานในอดตี 
 

http://www.aimc.or.th/
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นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
วันจดทะเบียน วนัท่ี 16 กนัยายน 2563 

(หากมีการเปล่ียนแปลงจะแจง้ใหท้ราบผ่านเวบ็ไซตบ์รษิัทจดัการ) 
อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต  ่ากวา่ 5 เดือน และ ไม่เกิน 7 เดือน) นบัแตว่นัจดทะเบียน

กองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม 
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทุน วันท าการซือ้ :  

เสนอซือ้ขายครัง้เดียวในช่วง IPO ระหว่างวนัท่ี 8 – 15 กนัยายน 2563 

ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถงึ เวลา 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต  ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป  :  5,000.00 บาท 
 วันท าการขาย :  

รบัซืค้ืนหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิณ วนัครบก าหนดอายโุครงการ 
มลูคา่ขัน้ต  ่าของการขายคืน  : ไม่ก  าหนด 

ยอดคงเหลือขัน้ต  ่า : ไม่ก  าหนด 

ระยะเวลาการรบัเงินคา่ขายคืน  : บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายเพียงครัง้เดียว ณ วนัครบอายุโครงการ หากวัน
ดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุบริษัทจดัการจะเล่ือนเป็นวนัท าการถดัไป โดยบรษิัทจดัการจะ
ท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิทัง้จ  านวนของผูถื้อหน่วยลงทุนทกุรายไปลงทนุ
ตอ่ยงักองทนุเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหนี ้เดล่ี พลสั (ASP-DPLUS) 

คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรพัยส์ินรายวนัไดท่ี้ : 
- website : www.assetfund.co.th  
- NAV Center ท่ี www.thaimutualfund.com  

รายชื่อผู้จัดการกองทุน นายไมตรี  โสตางกรู ตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทนุ  
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน บรษิัท หลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  

หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี  
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ขึน้ 

ตดิต่อสอบถาม รับหนังสือชีช้วน หรือ 
ร้องเรียน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 17  
ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์: 0-2672-1111 
E-mail : customercare@assetfund.co.th 

Website : www.assetfund.co.th 
ธุรกรรมทีอ่าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน ์

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท่ี้ 
https://www.assetfund.co.th 

 
 
 
 

ข้อมูลอื่นๆ 
 

http://www.assetfund.co.th/
mailto:customercare@assetfund.co.th
http://www.assetfund.co.th/
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 การลงทนุในหน่วยลงทนุ ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จงึมีความเส่ียงจากการ
ลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเตม็จ านวน 

 ไดร้บัอนมุตัจิดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต. 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมหรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บรษิัท
จดัการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ
ผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวม และขอรบัรองวา่ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้ง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ท  าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด 
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ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพิจารณาจากอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารท่ี
ลงทนุ (credit rating) ซึ่งเป็นขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการช าระหนีโ้ดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและฐานะการเงิน
ของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดงัตอ่ไปนี ้ 

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P ค าอธิบาย 

ระดบัท่ีน่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดติสงูที่สดุ มีความเส่ียงต ่าท่ีสดุ  
ท่ีจะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมาและถือวา่ มีความเส่ียงต ่า
มาก ท่ีจะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

A A(tha) A A 
ความเส่ียงต ่า ท่ีจะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้าม
ก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเส่ียงปานกลาง ท่ีจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้
ตามก าหนด 

ระดบัต  ่ากว่าน่าลงทนุ 
ต ่ากว่า  
BBB 

ต ่ากว่า  
BBB 

ต ่ากว่า  
BBB (tha) 

ต ่ากว่า  
BBB 

ความเส่ียงสงู ท่ีจะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้าม
ก าหนด 

 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี ้เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ซึง่ขึน้กบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ 
ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโนม้ปรบัตวัสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท่ี้ออกใหม่ก็จะสูงขึน้ดว้ย ดงันัน้ราคา
ตราสารหนีท่ี้ออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ขายในระดับราคาท่ีต  ่าลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ( portfolio 
duration) สงูจะมีโอกาสเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมท่ีมี portfolio duration ต ่ากวา่ 
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถงึ ความเส่ียงท่ีมลูค่าของหลกัทรพัยท่ี์กองทนุรวมลงทนุจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงจาก
ปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึง่พิจารณาไดจ้ากค่า standard deviation 
(SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมีค่า SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมีความผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 
 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 
มีผลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงินดอลลาร ์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แตข่ายท าก าไรในช่วงท่ีบาทแข็ง 
กองทนุรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงท่ีบาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทอ่อน ก็อาจ
ไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ การปอ้งกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมือส าคญัในการบรหิารความ
เส่ียงจากดงักล่าว ซึง่ท  าไดด้งัตอ่ไปนี ้
- ป้องกันความเสี่ยงท้ังหมด/หรือเกือบท้ังหมด : ผูล้งทุนไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน/ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน เน่ืองจากกองทนุไม่ไดป้อ้งกนัความเส่ียงทัง้หมด 
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน 
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เน่ืองจากการ
ปอ้งกนัความเส่ียงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวมในการพิจารณาวา่จะปอ้งกนัความเส่ียงหรือไม่ 
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล้งทนุมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 
 
 

ค าอธิบายเพิม่เติม 
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ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)  
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทนุลงทนุ
ในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกิดเหตกุารณท่ี์ส่งผลกระทบตอ่การด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือ
ความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดงักล่าว กองทนุอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกว่ากองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายผูอ้อก
ตราสาร 
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกิดเหตกุารณท่ี์ส่งผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุ
ดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกวา่กองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม  
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า  20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว  เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้ กองทนุดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกว่ากองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายประเทศ 
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โดยมีรายละเอียดของตราสารทีค่าดว่าจะลงทุนและข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณการผลตอบแทนของกองทุน ดังนี ้

ตราสารทีล่งทุน (1) 

อันดับความน่าเชื่อถอืของ 
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร 

ประมาณการ
ผลตอบแทนของ 
ตราสารต่อปี (2) 

สัดส่วน 
การลงทุน

โดยประมาณ (1) 

ประมาณการ
ผลตอบแทนที่
กองทุนจะได้รับ 

ต่อปี (1) 
National  
Rating 

International  
Rating 

เงินฝากประจ า 
ธนาคาร Doha Bank (DHBK)  
ประเทศกาตาร ์

 A / FITCH 1.10% 20.00% 0.2200% 

ตั๋วแลกเงิน  
บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (MBKET) 

AA+ / TRIS  1.00% 20.00% 0.2000% 

ตั๋วแลกเงิน  
บรษิัท แสนสิร ิจ  ากดั (มหาชน) (SIRI) 

BBB+ / TRIS  2.30% 20.00% 0.4600% 

ตั๋วแลกเงิน  
บรษิัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  
(MTC) 

BBB+ / TRIS  1.50% 20.00% 0.3000% 

ตั๋วแลกเงิน  
บรษิัท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (TFG) 

BBB- / TRIS  3.70% 20.00% 0.7400% 

รวม     1.9200% 
ประมาณการค่าใชจ้่ายกองทนุ (3)     0.5700% 
ประมาณการผลตอบแทนท่ีกองทนุจะไดร้บั 
โดยเฉล่ีย 

    1.3500% 

ระยะเวลาการลงทนุ (โดยประมาณ)     6 เดือน 

หมายเหต ุ:  
(1) บริษัทจดัการจะใชด้ลุพินิจในการเปล่ียนแปลงทรพัยส์ินท่ีลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนไดต้่อเม่ือเป็นการด าเนินการภายใตส้ถานการณ์ท่ี

จ  าเป็นและสมควรเพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั โดยไม่ท  าใหค้วามเส่ียงของทรพัยส์ินท่ีลงทนุเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั 
ทัง้นี ้ตราสารท่ีคาดว่าจะลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงเป็นตราสารอ่ืนหรือเพิ่มเติมตราสารท่ีระบุไวข้้างตน้ เช่น AP/ASK/BANPU/BAY/BCH/ 
BFIT/BJC/BOT/BSL/BTS/CPALL/CPF/CPFTH/CPN/EA/EPCO/FPT/GHB/GLAND/GOLD/GSB/GUNKUL/JMT/JWD/KBANK/KKP/
KTB/KTC/LH/LHBANK/MINT/MK/MOF/NOBLE/ORI/PL/PTG/PTT/PTTEP/PTTGC/PTG/QH/RML/ROJNA/S11/SAWAD/SC/SCB/ 
SCC/SCCC/SENA/SMC(THAI)/TBANK/TCAP/THANI/THBEV/TISCO/TISCOBANK/TK/TLT/TMB/TPIPL/TPIPP/TU/TUC/WHA/YUANTA/ 
TRUE/ABC/ABQK/BOC/CBQK/CCB/ICBC/KCBK/MASQ/UOB SG/ ตั๋วแลกเงินอาวลัโดยธนาคารพาณิชย ์หรือเงินฝากต่างประเทศ 
และ/หรืออาจพิจารณาลงทนุในตราสารอื่นท่ีอยู่ภายใตก้รอบการลงทนุของ บลจ. แอสเซท พลสั อนึ่ง หากไม่สามารถลงทนุใหเ้ป็นไปตามท่ี
ก าหนดไวเ้น่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการ 

(2) แหล่งท่ีมาของขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนท่ีเสนอขายโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
(3) ประมาณการคา่ใชจ้่ายกองทนุท่ีเรียกเก็บจรงิที่ประมาณไวต้อนเสนอขายเท่ากบั 0.5700% ตอ่ปี โดยในกรณีท่ีกองทนุไดร้บัอตัราผลตอบแทน

สูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายกองทนุเพิ่ม ทัง้นี ้ไม่เกินเพดานท่ีระบุไว้
ในโครงการ 


