
ผู้ลงทุน “โปรดท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ยงกอ่นตัดสินใจลงทุน”

กองทุนรวมส ำหรบัผู้ลงทนุทีม่ิใชร่ำยย่อย ผู้ลงทุนควรขอค ำแนะน ำเพิ่มเตมิก่อนลงทุน

สถำนกำรณ์ด ำเนินกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น : ได้รับกำรรับรอง CAC จำกโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริตของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตรำสำรหนีท้วีทรพัย์ 6เดือน9

ห้ำมขำยผู้ลงทนุรำยยอ่ย (ASP-TFIXED 6M9 Not For Retail Investors)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษำยน 2564

ควำมเสี่ยงระดับ 4 

ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก

และหมวดอุตสำหกรรมธุรกิจกำรเงิน และตรำสำรที่มีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตและสภำพคล่อง

ดังนั้น หำกมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำว ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก

ช่วงเสนอขำย IPO 05 – 11 พฤษภำคม 2564 มูลค่ำโครงกำร 500 ล้ำนบำท

ประเภทตรำสำร

ที่ลงทนุ

ชื่อผูอ้อกตรำสำร

อันดบั

ควำมนำ่เชือ่ถอื

ข้อมลูผูอ้อกตรำสำร

สัดส่วนกำร

ลงทนุโดย

ประมำณ
1

(%)

ประมำณกำรผลตอบแทน

(%ต่อป)ี

จำกตรำสำร
2

จำกกำรลงทนุ

พันธบัตร

รัฐบำล

พันธบัตร

ธนำคำรแห่งประเทศไทย

(BOT)

ตรำสำรภำครัฐไทย ▪ พันธบัตรที่ออกโดยรฐับำลไทย 4.00 0.20 0.0080

เงินฝำกประจ ำ

Doha Bank

(DHBK)

A

(FITCH Rating)

▪ ธนำคำร Doha เป็นธนำคำรใหญ่ที่สุดเป็นล ำดับที่ 5 ของ

ประเทศกำตำร ์โดยมีสินทรัพย์รวมอยู่ที ่89.1 พันล้ำนริอัลกำตำร ์

▪ รัฐบำลกำตำร์ให้กำรสนับสนุน โดย Qatar Investment 

Authority ถือหุ้นสัดส่วนเท่ำกับ 16.7% 

23.00 1.20 0.2760

ตั๋วแลกเงิน

บริษัทหลักทรัพย ์

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

จ ำกัด (มหำชน)

(MBKET)

AA(tha)

(FITCH(tha) Rating)

Listed on SET

▪ เป็นบริษัทหลักทรัพยช์ั้นน ำของประเทศไทยที่ครองส่วนแบ่ง

กำรตลำดสูงสุด

▪ ให้บริกำรด้ำนซื้อขำยหลักทรัพย์และแนะน ำกำรลงทุนใน

หลักทรัพย์แก่ลูกค้ำทั้งรำยบุคคลทั่วไป และลูกค้ำสถำบัน

▪ ผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่ม เมย์แบงก์มำเลเซีย ซึ่งมีธุรกิจหลักคือ

ธนำคำรเมย์แบงก ์ซึ่งเป็นธนำคำรทีใ่หญ่ที่สุดในประเทศมำเลเซีย

13.00 0.95 0.1235

ตั๋วแลกเงิน

บมจ. รำชธำนีลิสซิ่ง

(THANI)

A-

(TRIS Rating)

Listed on SET

▪ ถือหุ้นใหญ่โดยธ.ธนชำต 

▪ เน้นสินเชื่อรถบรรทกุเพือ่กำรพำณิชย์

20.00 1.10 0.2200

ตั๋วแลกเงิน

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอรต์ี ้

จ ำกัด (มหำชน)

(ORI)

BBB 

(TRIS Rating)

Listed on SET

▪ ผู้พัฒนำอสังหำรมิทรพัย ์ได้แก่ ทั้งคอนโดมิเนียม และบ้ำน

จัดสรร รวมถึงยังประกอบธุรกจิเกี่ยวเนือ่งกบัธุรกิจ

อสังหำริมทรพัยท์ี่ให้บรกิำรที่เกีย่วเนื่องกบักำรบรหิำรนติิบคุคล 

และกำรบริหำรอำคำรชุดต่ำง ๆ ผ่ำนบรษิทัยอ่ย

20.00 3.10 0.6200

ตั๋วแลกเงิน

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ำกัด 

(มหำชน)

(S11)

BBB-

(TRIS Rating)

Listed on SET

▪ ให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซื้อรถจักรยำนยนต์ 20.00 2.90 0.5800

รวม 100.00 1.8275

ประมำณกำรคำ่ใชจ้ำ่ย
3

0.6775

อัตรำผลตอบแทนหลงัหกัคำ่ใชจ้ำ่ยโดยประมำณ* 1.1500

* ผลตอบแทนหลังหักค่ำธรรมเนียม ภำษีตรำสำรหนี้ และค่ำใช้จ่ำยกองทุนโดยประมำณทั้งนี้

1 

บลจ.ขอสงวนสิทธิใช้ดุลพินิจ ในกำรเปล่ียนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนกำรลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นกำรด ำเนินกำรภำยใต้สถำนกำรณ์ที่จ ำเป็นและสมควร 

เพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคัญโดยไม่ท ำให้ควำมเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปล่ียนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญ เช่นAP/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/MBKET/MINT/MK/MOF/MTC/NOBLE/ORI/PL/PTG/

PTT/PTTEP/PTTGC/PTG/QH/RML/ROJNA/S11/SAWAD/SC/SCB/SCC/SCCC/SENA/SIRI/SMC(THAI)/SPALI/SSP/STA/TBANK/TCAP/TFG/THANI/THBEV/TISCO/

TISCOBANK/TK/TLT/TMB/TPIPL/TPIPP/TU/TUC/WHA/YUANTA/TRUE/ABC/ABQK/BOC/CBQK/CCB/DHBK/ICBC/KCBK/MASQ/UOB SG/BOT/

ตั๋วแลกเงินอำวัลโดยธนำคำรพำณิชย์ หรือเงินฝำกต่ำงประเทศ และ/หรืออำจพิจำรณำลงทุนในตรำสำรอ่ืนที่อยู่ภำยใต้กรอบกำรลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส

2

แหล่งท่ีมำของข้อมูลจำกอัตรำผลตอบแทนที่เสนอขำยโดยผู้ออกตรำสำร หรือจำกผู้ขำย ณ วันที่ 20 เมษำยน 2564

3

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยกองทุนที่เรียกเก็บจริงที่ประมำณไว้ตอนเสนอขำยเท่ำกับ 0.6775% ต่อปี โดยในกรณีที่กองทุนได้รับอัตรำผลตอบแทนสูงกว่ำอัตรำผลตอบแทนที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขำย

หน่วยลงทุน บลจ. จะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยกองทุนเพิ่ม ทั้งนี้ ไม่เกินเพดำนที่ระบุไว้ในโครงกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยของกองทุนนี้อำจมีกำรเปล่ียนแปลง แต่จะไม่เกินอัตรำสูงสุดที่ระบุในโครงกำร 

หำกไม่สำมำรถลงทุนให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้เนื่องจำกสภำวะตลำดมีกำรเปล่ียนแปลงไป ผู้ลงทุนอำจไม่ได้รับผลตอบแทนตำมที่โฆษณำไว้

บลจ. ได้ท ำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียนเต็มจ ำนวนในส่วนกำรลงทุนในต่ำงประเทศทั้งนี้ กองทุนมีระดับควำมเส่ียงของกองทุนระดับ 4 (ปำนกลำง-ค่อนข้ำงต่ ำ)

โอกำสรบัผลตอบแทนสุทธิ 1.15%* ต่อปี ลงทุนขั้นต่ ำเพียง 5,000 บำท

ผลตอบแทนสทุธ ิคือ ผลตอบแทนแทนหลงัหกัคำ่ธรรมเนยีม 

ภำษตีรำสำรหนี ้และคำ่ใชจ้ำ่ยกองทนุโดยประมำณ

ลงทนุในเงนิฝำกตำ่งประเทศและ

ตรำสำรหนีใ้นประเทศ อำยปุระมำณ 6 เดือน

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี ่บริษทัหลกัทรพัย์จัดกำรกองทนุ แอสเซท พลัส จ ำกัด ชั้น 17

อำคำร สำธรซิตีท้ำวเวอร ์เลขที ่175 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120

Customer Care 02-672-1111  โทรสำร 02-672-1180 www.assetfund.co.th



ผู้ลงทุน “โปรดท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ยงกอ่นตัดสินใจลงทุน”

กองทุนรวมส ำหรบัผู้ลงทนุทีม่ิใชร่ำยย่อย ผู้ลงทุนควรขอค ำแนะน ำเพิ่มเตมิก่อนลงทุน

สถำนกำรณ์ด ำเนินกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น : ได้รับกำรรับรอง CAC จำกโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริตของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตรำสำรหนีท้วีทรพัย์ 6เดือน9

ห้ำมขำยผู้ลงทนุรำยยอ่ย (ASP-TFIXED 6M9 Not For Retail Investors)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษำยน 2564

ควำมเสี่ยงระดับ 4 

ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก

และหมวดอุตสำหกรรมธุรกิจกำรเงิน และตรำสำรที่มีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตและสภำพคล่อง

ดังนั้น หำกมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำว ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก

ประเภทของกองทนุ กองทุนรวมตรำสำรหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

อำยขุองกองทนุ

ประมำณ 6 เดือน (แต่ไม่ต่ ำกว่ำ 5 เดือน และ ไม่เกิน 7 เดือน) 

นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ระยะเวลำ

กำรรับเงนิคำ่ขำยคนื 

บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยเพียงครั้งเดียว

ณ วันครบอำยุโครงกำร หำกวันดังกล่ำวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดกำรและ/หรือตรงกับวันหยุดของประเทศที่กองทุนลงทุน 

(กรณีที่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ) หรือเป็นวันที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีค ำสั่งให้บริษัทจัดกำรหยุดรับค ำสั่งซื้อหรือ

ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน จะเลื่อนเป็นวันท ำกำรถัดไป โดยบริษัทจัดกำรจะท ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจ ำนวนของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตรำสำรหนี้ เดลี่ พลัส ( กองทุน ASP-DPLUS)

วิธีกำรช ำระเงนิ 

โอนเงนิ:                                            

โอนเงินไปยังธนำคำรกรุงเทพ (BBL)  ธนำคำรกสิกรไทย (KBANK)

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ (BAY) ธนำคำรกรุงไทย (KTB) ธนำคำรไทยพำณิชย์ (SCB) และ 

ธนำคำรทหำรไทย (TMB) ภำยใน 15.30 น.ของ วันที่ 11 พฤษภำคม 2564

โดยใช้แบบฟอร์มช ำระเงินของบลจ.

เช็ค

ช ำระเงินด้วยเช็คธนำคำรใดก็ได้ (Pay in) ก่อน Clearing

ของวันท ำรำยกำร เช็คลง วันที่ 10 พฤษภำคม 2564

เขียนเช็คขีดคร่อม สั่งจ่ำย บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน

ของ บลจ. แอสเซท พลัส จ ำกัด

วันรับเงินคำ่ขำยคนื

จำกกำรขำย 

ผ่ำนกองทนุ ASP-DPLUS

(ของสำขำทัว่ประเทศ)

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

ปัจจยัควำมเสี่ยง

ของกองทนุ

• ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk)

• ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) 

• ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 

• ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 

ข้อมูลทั่วไป กองทุน ASP-TFIXED 6M9


