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ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนีใ้นช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนีล้งทุนกระจุกตัวในผู้ออก  

และหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงนิ และตราสารทีม่ีความเส่ียงด้านเครดติและสภาพคล่อง  

ดังน้ัน หากมีปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงนิลงทุนจ านวนมาก 

 

การลงทนุในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน  
แอสเซท พลัส จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :  
ได้รับการรับรอง CAC 

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

ผลการด าเนินงาน 
 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 
 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์นิทีล่งทุน 

ค่าธรรมเนียม 
 

ข้อมูลอืน่ๆ 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้วีทรัพย ์6เดือน9 
หา้มขายผู้ลงทุนรายย่อย 

Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 6M9 
Not for Retail Investors 

(ASP-TFIXED 6M9) 
กองทนุรวมตราสารหนี ้

กองทุนทีล่งทุนแบบมคีวามเส่ียงทัง้ในและต่างประเทศ 
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กองทนุมีนโยบายที่จะลงทนุในตราสารหนี ้และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือ
ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ และ/หรือหน่วย CIS รวมทัง้อาจลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดหรือเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้และ
อาจลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งตราสารที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้(Non-investment grade) และ/หรือ ที่ไม่ไดร้บั
การจดัดนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยในกรณีที่ตราสารดงักล่าวเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ (Subordinated Debt) จะตอ้งไดร้บั
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได ้(Investment-grade)  

กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศในส่วนการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน และอาจท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้
อา้งอิงกบัอตัราดอกเบีย้เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงดา้นอตัราดอกเบีย้ของกองทนุ  
 
กลยุทธใ์นการบริหารจัดการลงทนุ : มีกลยทุธก์ารลงทนุครัง้เดียว (buy-and-hold) 
 

 

- ผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investors) ที่ยอมรบัความเสี่ยงของการลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่า
ที่สามารถลงทนุได ้(Non-Investment Grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) 
ไดใ้นระดบัสงู 

- ผูล้งทนุที่คาดหวงัผลตอบแทนที่สงูกวา่เงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนที่อาจต ่ากว่าหุน้ได ้

 
 
กองทุนนี ้ไม่เหมาะ กับใคร 

- ผูล้งทนุที่ตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทนุเพื่อรบัเงินก่อนระยะเวลา 6 เดอืน (โดยไม่ต ่ากว่า 5 เดือนและไม่เกิน 7 เดือน)  
นบัแตว่นัจดทะเบยีนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม 

- ผูล้งทนุที่เนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แน่นอน หรอืรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 

ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงกองทุนรวมนี ้

• อ่านหนงัสอืชีช้วนฉบบัเต็ม  หรอืสอบถามผูส้นบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ  

• อย่าลงทนุหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

 
  

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 
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- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได ้(non-investment grade)หรือที่ไม่มี 
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated) ผูล้งทนุอาจมีความเสี่ยงสงูขึน้จากการไม่ไดช้  าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ 

- กองทนุอาจไม่ไดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรอืธนาคารที่กองทนุไปลงทนุไม่สามารถช าระ
เงินตน้และดอกเบีย้คืนได ้

- มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมอาจเพิ่มขึน้หรอืลดลงก่อนครบอายโุครงการ เน่ืองมาจากการค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทนุใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด (Mark to Market) 

- กองทนุนีม้ีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมธุรกิจการเงิน จงึอาจท าใหม้ีความเสี่ยงและความผนัผวนของราคาสงูกวา่กองทนุ
รวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทนุในหลายอตุสาหกรรม  

- กองทนุนีม้ีสภาพคล่องจ ากดั เน่ืองจากกองทนุไม่เปิดใหไ้ถ่ถอนคืนหน่วยลงทนุก่อนครบอายโุครงการ โดยกองทนุมีการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุอตัโนมตัิเท่านัน้ 

- กองทนุนีม้ีการลงทนุกระจกุตวัในประเทศกาตาร ์ผูล้งทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของ
ตนเองดว้ย 

- บริษัทจัดการ/นายทะเบียนสงวนสิทธิที่จะปฎิเสธค าขอโอนหน่วยลงทุนหากการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนของ
กองทนุไม่ใช่ “ผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย” เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

- กองทนุรวมอาจ/จะมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หากผู้
ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเสี่ยงใหก้องทนุตอ้งเลิกกองทนุรวมได ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการ
ถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ www.assetfund.co.th 

 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 
 

 

โอกาสขาดทุนเงนิต้น 

เส่ียงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง เส่ียงปานกลาง 

ค่อนข้างต ่า 

เส่ียงต ่า เส่ียงสูงมาก 

เส่ียงสูง 

สูง ต ่า 
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ปัจจัยความเส่ียงทีส่ าคัญ 

ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (credit risk)  

อนัดบัความน่าเช่ือถือสว่นใหญ่ของกองทนุรวม 

credit rating ตาม 
national credit rating 
 ต ่า         สงู 

credit rating ตาม 
international credit rating 

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

ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk)  

อายเุฉลี่ยของทรพัยส์ินที่ลงทนุ 

ต ่า สงู 

ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนินงาน (SD) 

ต ่า สงู 

ความเส่ียงจากการลงทุนกระจกุตัว (High Concentration Risk)  

ความเสี่ยงจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk) 
การกระจกุตวัลงทนุ 
ในผูอ้อกตราสารรวม 

ต ่า สงู 

ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่ง (high sector concentration risk) 
การกระจกุตวัลงทนุ 
ในหมวดอตุสาหกรรม 

ต ่า สงู 
หมายเหต ุ: กองทนุนีม้ีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมธุรกิจการเงิน  

 พิจารณาจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั  

ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจกุตวัในประเทศใดประเทศหนึ่ง (high country concentration risk) 
การกระจกุตวัรายประเทศ 
 

ต ่า            สงู 
หมายเหต ุ: กองทนุนีม้ีการกระจกุตวัในประเทศกาตาร ์

 พิจารณาจากการลงทนุกระจกุตวัในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั (ไม่รวมประเทศไทย) 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (exchange rate risk) 

การปอ้งกนัความเสี่ยง fx 
 

ต ่า สงู 
หมายเหต ุ: กองทนุนีม้ีการป้องกนัความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน  

ต ่ากว่า 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 ไม่ปอ้งกนั 

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

Gov.bond / AAA AA,A BBB ต ่ากว่า 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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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุ่ณจะได้รับดังน้ัน คุณควรพจิารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน* 
 
ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ณ วันจดทะเบยีน) 

           การจัดการ     ผู้ดูแลผลประโยชน ์    นายทะเบียน          ค่าใช้จ่ายอ่ืน        รวมค่าใช้จ่าย 

หมายเหต ุ: 
- ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียน จะสามารถระบไุดเ้มื่อมีการลงทนุจริง เน่ืองจากบริษัทจดัการจะค านวณ
ค่าธรรมเนียมดงักลา่วจากอตัราผลตอบแทนของตราสาร ณ วนัที่กองทนุเขา้ลงทนุ ทัง้นีจ้ะประกาศใหท้ราบผ่านเว็บไซตบ์รษัิทจดัการ 

- ในช่วงระยะเวลาอายโุครงการ บรษัิทจดัการอาจปรบัเพิ่มหรอืลด อตัราค่าธรรมเนียมการจดัการและ/หรอืค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ที่เรยีกเก็บจรงิได ้ทัง้นี ้ไม่เกินเพดานอตัราคา่ธรรมเนียมการจดัการที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ 

- ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากกองทนุเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี) 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จรงิจากองทนุรวมทัง้หมดจะไม่เกินอตัรารอ้ยละ 2.70 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของ
กองทนุ ณ วนัจดทะเบียน 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ถอืหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 

รายการ สูงสูดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้  ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก  ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามที่นายทะเบียนเรยีกเกบ็ 50.00 บาท ตอ่รายการ 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 50.00 บาท ตอ่ 1 ฉบบั ยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ 
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ ตามที่จ่ายจรงิ 

หมายเหต ุ:  
-  ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็จากผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้มี)  

ค่าธรรมเนียม 
 

0.0214 
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ค่าธรรมเนียมเรียกเกบ็จากกองทุนรวม
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*ผลการด าเนินงานในอดตี มิได้เป็นส่ิงยนืยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต* 
 
ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง 

ไม่มี เน่ืองจาก กองทุนมีกลยุทธ์การการลงทุนครัง้เดียวและถือครองจนครบอายุโครงการ (buy-and-hold) เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที่
คาดหวงัตามระยะเวลาที่ก าหนดไว ้จงึไม่จ าเป็นตอ้งมีตวัชีว้ดั 
 
ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใช้เปรียบเทยีบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ - 
* สามารถดขูอ้มลูปัจจบุนัไดท้ี่ : http://www.aimc.or.th 
 
  

ผลการด าเนินงานในอดตี 
 

http://www.aimc.or.th/
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นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
วันจดทะเบยีน วนัที่ 12 พฤษภาคม 2564 
อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต ่ากว่า 5 เดือน และ ไม่เกิน 7 เดอืน) นบัแตว่นัจดทะเบียน

กองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม 
ซือ้และขายคนืหน่วยลงทุน วันท าการซือ้ : เสนอซือ้ขายครัง้เดียวในช่วง IPO ระหวา่งวนัที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2564 

ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถึง เวลา 15.30 น. 

มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป  :  5,000.00 บาท 
 วันท าการขาย : รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ณ วนัครบก าหนดอายโุครงการ 

ระยะเวลาการรบัเงินคา่ขายคืน  : บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายเพียงครัง้เดียว ณ วันครบอายุโครงการ หากวัน
ดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุบรษัิทจดัการจะเลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป โดยบริษัทจดัการจะ
ท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิทัง้จ  านวนของผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายไปลงทนุ
ต่อยงักองทนุเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหนี ้เดลี่ พลสั (ASP-DPLUS) 
คณุสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์ินรายวนัไดท้ี่ : 
- website : www.assetfund.co.th  
- NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com  

รายช่ือผู้จัดการกองทุน นายไมตร ี โสตางกรู ตัง้แตว่นัจดทะเบยีนกองทนุ 
นายสิทธิเดชน ์เอีย้วสกลุ ตัง้แตว่นัจดทะเบยีนกองทนุ  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื บรษัิท หลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
หรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่  
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ขึน้ 

ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชีช้วน หรือ 
ร้องเรียน 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ที่อยู ่: เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์ชัน้ 17  
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์: 0-2672-1111 
E-mail : customercare@assetfund.co.th 

Website : www.assetfund.co.th 
ธุรกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กิดความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน ์

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

• การลงทนุในหน่วยลงทนุ ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จงึมีความเสี่ยงจากการลงทนุ
ซึง่ผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

• ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต. 
• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมหรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ณ วนัที่ 17 พฤษภาคม 2564. แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ
ผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวม และขอรบัรองวา่ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 
 

ข้อมูลอืน่ๆ 
 

http://www.assetfund.co.th/
mailto:customercare@assetfund.co.th
http://www.assetfund.co.th/
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ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารที่
ลงทนุ (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการช าระหนีโ้ดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงนิของ
ผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดงัต่อไปนี ้ 

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P ค าอธิบาย 

ระดบัที่น่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดิตสงูที่สดุ มีความเสี่ยงต ่าที่สดุ ที่จะไม่
สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือวา่ มีความเสี่ยงต ่า
มาก ที่จะไมส่ามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

A A(tha) A A 
ความเสี่ยงต ่า ที่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้าม
ก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี่ยงปานกลาง ที่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้
ตามก าหนด 

ระดบัต ่ากวา่น่าลงทนุ 
ต ่ากวา่ 
BBB 

ต ่ากวา่  
BBB 

ต ่ากวา่ 
BBB (tha) 

ต ่ากวา่ 
BBB 

ความเสี่ยงสงู ที่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้าม
ก าหนด 

 
ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ซึ่งขึน้กับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน 
ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขา้มกบัการเปลี่ยนแปลงของอตัรา
ดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโนม้ปรับตวัสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ก็จะสงูขึน้ดว้ย ดงันัน้ราคา
ตราสารหนีท้ี่ออกมาก่อนหนา้จะมีการซือ้ขายในระดบัราคาที่ต  ่าลง โดยกองทนุรวมที่มีอายเุฉลี่ยของทรพัยส์ินที่ลงทนุ (portfolio duration) 
สงูจะมีโอกาสเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมที่มี portfolio duration ต ่ากว่า 
 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
มีผลกระทบตอ่มลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงินดอลลาร ์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แตข่ายท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง 
กองทนุรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงที่บาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจ
ไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กวา่เดิมดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนจงึเป็นเครื่องมือส าคญัในการบริหารความ
เสี่ยงจากดงักลา่ว ซึง่ท าไดด้งัต่อไปนี ้
- ป้องกันความเส่ียงทัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทนุไม่มีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
- ป้องกันความเส่ียงบางส่วน โดยตอ้งระบสุดัส่วนการปอ้งกนัความเสี่ยงไวอ้ย่างชดัเจน : ผูล้งทนุอาจมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
- อาจป้องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผูล้งทนุอาจมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการป้องกนั
ความเสี่ยงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวมในการพิจารณาวา่จะปอ้งกนัความเสี่ยงหรอืไม่ 
- ไม่ป้องกันความเส่ียงเลย : ผูล้งทนุมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
 
ความเส่ียงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)  
(1) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทนุลงทนุ
ในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกิดเหตกุารณท์ี่สง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือ
ความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดงักลา่ว กองทนุอาจมีผลการด าเนินงานที่ผนัผวนมากกวา่กองทนุที่กระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ค าอธิบายเพิม่เตมิ 
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(2) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกิดเหตกุารณท์ี่สง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุ
ดงักลา่วอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกวา่กองทนุที่กระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม  
(3) ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า  20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว  เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้ กองทนุดงักลา่วอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกวา่กองทนุที่กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 
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โดยมีรายละเอียดของตราสารทีค่าดว่าจะลงทุนและข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณการผลตอบแทนของกองทุน ดังนี ้

ตราสารทีล่งทุน (1) 

อันดับความน่าเช่ือถอืของ 
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร 

ประมาณการ
ผลตอบแทนของ 
ตราสารต่อปี (2) 

สัดส่วน 
การลงทนุ

โดยประมาณ (1) 

ประมาณการ
ผลตอบแทนที่
กองทุนจะไดรั้บ 

ต่อปี (1) 
National  
Rating 

International  
Rating 

พนัธบตัร 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) 

  0.20% 4.00% 0.0080% 

เงินฝากประจ า 
ธนาคาร Doha Bank (DHBK) -ประเทศกาตาร ์

 A / Fitch 1.20% 23.00% 0.2760% 

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

AA(tha)/ 
FITCH(tha) 

 0.95% 13.00% 0.1235% 

ตั๋วแลกเงิน  
บรษัิท ราชธานีลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) (THANI)  

A- / TRIS  1.10% 20.00% 0.2200% 

ตั๋วแลกเงิน  
บรษัิท ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ  ากดั (มหาชน) 
(ORI) 

BBB / TRIS  3.10% 20.00% 0.6200% 

ตั๋วแลกเงิน  
บรษัิท บรษัิท เอส 11 กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
(S11)  

BBB- / TRIS  2.90% 20.00% 0.5800% 

รวม    100.00% 1.8275% 
ประมาณการค่าใชจ้่ายกองทนุ (3)     0.6775% 
ประมาณการผลตอบแทนที่กองทนุจะไดร้บั 
โดยเฉลี่ย 

    1.1500% 

ระยะเวลาการลงทนุ (โดยประมาณ)     6 เดือน 

หมายเหต ุ:  
(1) บรษัิทจดัการจะใชด้ลุพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรพัยส์ินที่ลงทนุหรอืสดัส่วนการลงทนุไดต้่อเมื่อเป็นการด าเนินการภายใตส้ถานการณท์ี่จ  าเป็นและ
สมควรเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั โดยไม่ท าใหค้วามเสี่ยงของทรพัยส์ินที่ลงทนุเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้ตราสารที่คาดวา่
จะลงทนุอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตราสารอื่นหรอืเพ่ิมเติมตราสารที่ระบไุวข้า้งตน้ เช่น AP/ASK/BANPU/BAY/BCH/BFIT/BJC/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/MTC/
NOBLE/PL/PTG/PTT/PTTEP/PTTGC/PTG/QH/RML/ROJNA/SAWAD/SC/SCB/SCC/SCCC/SENA/SIRI/SMC(THAI)/SPALI/SSP/STA/TBANK/
TCAP/TFG/THBEV/TISCO/TISCOBANK/TK/TLT/TMB/TPIPL/TPIPP/TU/TUC/WHA/YUANTA/TRUE/ABC/ABQK/BOC/CBQK/CCB/DHBK/ICBC/
KCBK/MASQ/UOB SG/ตั๋วแลกเงินอาวลัโดยธนาคารพาณิชย ์หรอืเงินฝากต่างประเทศ และ/หรอือาจพิจารณาลงทนุในตราสารอื่นที่อยู่ภายใตก้รอบ
การลงทนุของ บลจ. แอสเซท พลสั อนึง่ หากไม่สามารถลงทนุใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวเ้น่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั 
ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราที่ประมาณการ 
(2) แหลง่ที่มาของขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผูอ้อกตราสาร หรอืจากผูข้าย ณ วนัที่ 20 เมษายน 2564 
(3) ประมาณการค่าใชจ้่ายกองทนุที่เรียกเก็บจริงที่ประมาณไวต้อนเสนอขายเท่ากบั 0.6775% ต่อปี โดยในกรณีที่กองทนุไดร้บัอตัราผลตอบแทนสงูกว่า
อตัราผลตอบแทนที่ไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจดัการจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายกองทนุเพิ่ม ทัง้นี ้ไม่เกินเพดานที่ระบไุวใ้นโครงการ 

 


