
 
ข้อมูล ณ วันที ่23 เมษายน 2564 

 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 6 เดือนได้  

ดังน้ันหากมีปัจจัยลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงนิลงทุนจ านวนมาก 

 

การลงทนุในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ  

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

ผลการด าเนินงาน 
 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 
 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์นิทีล่งทุน 

ค่าธรรมเนียม 
 

ข้อมูลอืน่ๆ 

 
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้วีทรัพย ์5 

Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 5 
(ASP-TFIXED5) 

กองทนุตราสารหนี ้
กองทุนทีล่งทุนแบบมคีวามเส่ียงทัง้ในและต่างประเทศ 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน 
แอสเซท พลัส จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : 
ได้รับการรับรอง CAC 



กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์5  2 
 

 

กองทนุมีนโยบายที่จะลงทนุในตราสารแห่งหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินอื่นตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดใหก้องทนุลงทนุได ้ทัง้นี ้กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารหนีท้ี่เสนอ
ขายในต่างประเทศและหรอืเงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศ 
กองทุนอาจเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) 
กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสญัญาซื ้อขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
ทัง้จ านวน 
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ 
ตราสารที่ไม่ไดร้บัการจดัดนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) 
 
กลยุทธใ์นการบริหารจัดการลงทนุ : มีกลยทุธก์ารลงทนุโดยการถือทรพัยส์ินจนครบรอบการลงทนุในแต่ละรอบ (buy-and-hold)  

 

 

 

- ผูล้งทุนที่รบัความเสี่ยงไดไ้ม่มากนัก และคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนที่อาจต ่ากว่าหุน้ได ้
และสามารถลงทนุไดต้ามรอบระยะเวลาที่บรษัิทจดัการเปิดรบัค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

 

 

กองทุนนี ้ไม่เหมาะ กับใคร 

- ผูล้งทนุที่ตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทนุเพื่อรบัเงินก่อนครบรอบระยะเวลาที่บรษัิทจดัการเปิดรบัค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

- ผูล้งทนุที่เนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แน่นอน หรอืรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 

 

ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงกองทุนรวมนี ้

• อ่านหนงัสอืชีช้วนฉบบัเต็ม  หรอืสอบถามผูส้นบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ  

• อย่าลงทนุหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

 
  

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 
 

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 



กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์5  3 
 

1 8 

7 2 

3 
4 5 

6 

 

- กองทนุอาจไม่ไดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารที่กองทนุลงทนุไม่สามารถช าระ
เงินตน้และดอกเบีย้คืนได ้

- มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมอาจเพิ่มขึน้หรือลดลงก่อนครบรอบระยะเวลา เน่ืองมาจากการค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ
ของกองทนุใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด (Mark to Market) 

- ในกรณีที่มีแนวโนม้ว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทนุเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจดัการ
อาจใชด้ลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุที่ไดร้บัไวแ้ลว้หรอืหยดุรบัค าสั่งดงักลา่วได ้

- กองทนุนีอ้าจ/จะมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หากผูถื้อ
หน่วยลงทนุดงักลา่วไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเสี่ยงใหก้องทนุตอ้งเลิกกองทนุรวมได ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือ
หน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ www.assetfund.co.th 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 
 

 

โอกาสขาดทุนเงนิต้น 

เส่ียงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง เส่ียงปานกลาง 

ค่อนข้างต ่า 

เส่ียงต ่า เส่ียงสูงมาก 

เส่ียงสูง 

สูง ต ่า 



กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์5  4 
 

 
ปัจจัยความเส่ียงทีส่ าคัญ 

ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร ขอ้มลู ณ วนัที่ 23 เมษายน 2564 

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) ขอ้มลู ณ วนัที่ 23 เมษายน 2564 

อายเุฉลี่ยของทรพัยส์ินที่ลงทนุ 

           ต ่า                       สงู 

ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนินงาน (SD) 
           ต ่า                       สงู 

ความเส่ียงจากการลงทุนกระจกุตัว (High Concentration Risk) ขอ้มลู ณ วนัที่ 23 เมษายน 2564 

ความเสี่ยงจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk) 

การกระจกุตวัลงทนุ 
ในผูอ้อกตราสารรวม    

      ต ่า                    สงู 

ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่ง (high sector concentration risk) 

การกระจกุตวัลงทนุ 
ในหมวดอตุสาหกรรม 

     ต ่า                    สงู 
หมายเหต ุ: กองทนุนีไ้ม่มีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม 

ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจกุตวัในประเทศใดประเทศหนึ่ง (high country concentration risk) 

การกระจกุตวัรายประเทศ 

ต ่า สงู 
หมายเหต ุ: กองทนุนีไ้ม่มีการลงทนุกระจกุตวัในต่างประเทศ      

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (exchange rate risk) 

การปอ้งกนัความเสี่ยง fx 

           ต ่า        สงู 

Gov.bond / AAA AA,A BBB ต ่ากว่า BBB 

Gov.bond / AAA AA,A BBB ต ่ากว่า BBB 

ต ่ากว่า 3 เดือน

  

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

 

มากกวา่ 5 ปี 

≤ 5% 

เดือน  

5 - 10% 

 

10 - 15% 

 

15 - 25% 

 

> 25% 

ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไม่ปอ้งกนั 

 

unrated 

unrated 

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

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 
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 (% ของ NAV) 

 

ช่ือทรัพยสิ์นและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ 

 
 
น า้หนักการลงทุนตามอันดับความน่าเช่ือถอื 
                  (% ของ NAV)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: เป็นขอ้มลู ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม  2563 

ทัง้นี ้คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบนัได้ที ่www.assetfund.co.th  

ตราสารหนีภ้าคเอกชน
31.92%

ตราสารหนีภ้าครฐับาล
67.54%

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
0.56% อ่ืนๆ -0.02%

สัดส่วนของประเภททรัพยส์นิทีล่งทุน 
 

67.54%

8.58%

8.01%

15.89%

Gov bond/AAA

AA

A

BBB

ต ่ากวา่BBB

unrated

ตราสารหนีใ้นประเทศ         

AAA

AA

A

BBB

ต ่ากวา่BBB

unrated

ตราสารหนีต้่างประเทศ
credit rating ตาม

international rating scale

file:///C:/Users/tassaya_vo/Desktop/update%20โครงการ/fact%20sheet%20June%202018/www.assetfund.co.th
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุ่ณจะได้รับดังน้ัน คุณควรพจิารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน* 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

 
                                      การจัดการ       ผู้ดแูลผลประโยชน ์    นายทะเบยีน          ค่าใช้จ่ายอ่ืน         รวมค่าใช้จ่าย 

หมายเหต ุ: 

- ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ส าหรบัรอบการเสนอขายระหว่างวนัที่ 26 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564 จะสามารถ
ระบไุดเ้มื่อมีการลงทนุจรงิ เน่ืองจาก บลจ.จะค านวณค่าธรรมเนียมดงักล่าวจากอตัราผลตอบแทนของตราสาร ณ วนัที่กองทนุเขา้ลงทนุ  

- กรณีที่กองทุนไดร้บัอตัราผลตอบแทนสูงกว่าอตัราผลตอบแทนที่ไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการและ/หรือค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเพิ่ม ทั้งนี ้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียม                 
นายทะเบียนที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน 

- ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี) 
- อัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใชจ้่ายอื่นเป็นขอ้มูลตามรอบปีบัญชีล่าสุดของกองทุน ทั้งนี ้ไม่รวมค่านายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(ถา้มี) 

- สามารถดขูอ้มลูค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายยอ้นหลงัของกองทนุในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญัไดท้ี่ www.assetfund.co.th  
ทัง้นีค้่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจรงิจากองทนุรวมทัง้หมดจะไม่เกินอตัรารอ้ยละ 2.8890 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิถวัเฉลี่ย 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ถอืหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 
รายการ สูงสูดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้  ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก  ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามที่นายทะเบียนเรยีกเกบ็ 50.00 บาท ตอ่รายการ 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ ตามที่จ่ายจรงิ 

หมายเหต ุ:  
-  ค่าธรรมเนียมที่เรยีกจากผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี)  

0.0428 

สูงสุดไม่เกิน 1.0700

สูงสุดไม่เกิน  0.0749 สูงสุดไม่เกิน 0.1070

สูงสุดไม่เกิน 1.6371

สูงสุดไม่เกิน 2.8890
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*ผลการด าเนินงานในอดตี มิได้เป็นส่ิงยนืยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต* 
 
1. ดัชนีชีว้ัด คือ 
ไม่มี เน่ืองจาก กองทนุมีกลยทุธก์ารการลงทนุแบบก าหนดระยะเวลาตามรอบการลงทนุ โดยมีการประมาณการผลตอบแทนในแต่ละรอบ
การลงทนุไวแ้ลว้ 
 
2. ผลการด าเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทนิ 

 
หมายเหต ุ: ในปีที่จดทะเบียนกองทนุ ผลการด าเนินงานจะแสดงตัง้แตว่นัที่จดทะเบียนกองทนุจนถึงสิน้ปีปฎิทิน 

3. กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ N/A 
 
4. ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (standard deviation) คือ N/A 
 
5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการด าเนินงานและดัชนีชีว้ัด (Tracking Error: TE) คือ N/A 
 
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ใช้เปรียบเทยีบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous 

* สามารถดขูอ้มลูปัจจบุนัไดท้ี่ : http://www.aimc.or.th 
 

7. ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด  

 
* เป็นขอ้มลู ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2563 คณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.assetfund.co.th 
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นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันจดทะเบยีน วนัที่ 30 กรกฎาคม 2552 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 

ซือ้และขายคนืหน่วยลงทุน วันท าการซือ้ :  
ตามรอบระยะเวลา โดยบริษัทจดัการจะจดัส่งหนงัสอืแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ก่อนถึง
วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะรอบเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 วนัท าการ  :  
ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ – 15:30 น. 

มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก  :  5,000.00 บาท 

มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป  :  5,000.00 บาท 

 วันท าการขาย :  
ตามรอบระยะเวลา โดยบรษัิทจดัการจะจดัสง่หนงัสอืแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นถงึวนั
ท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุแตล่ะรอบเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 10 วนัท าการ :  
ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ – 15:30 น.  

มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคืน  : ไม่ก าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

ระยะเวลาการรบัเงินคา่ขายคืน  : ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

คณุสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์ินรายวนัไดท้ี่ : 
- website : www.assetfund.co.th  

- NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com  

รายช่ือผู้จัดการกองทุน นายไมตร ี โสตางกรู วนัที่ 1   กรกฎาคม 2562 
นายสิทธิเดชน ์เอีย้วสกลุ           วนัที่ 22 กนัยายน  2563 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของ 
กองทนุรวม (PTR) 

N/A 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื บรษัิทหลกัทรพัย ์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 
Website : www.assetfund.co.th 
E-mail : customercare@assetfund.co.th 

ธุรกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กิดความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี่  
http://www.assetfund.co.th 

 

ข้อมูลอืน่ๆ 
 

http://www.assetfund.co.th/
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mailto:customercare@assetfund.co.th


กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์5  9 
 

• การลงทนุในหนว่ยลงทนุ ไม่ใชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึมีความเสี่ยงจากการ
ลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

• ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต. 
• การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมหรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ณ วนัที่ 23 เมษายน 2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ
ผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวม และขอรบัรองวา่ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 
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ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร
ที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการช าระหนีโ้ดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและฐานะ
การเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดงัต่อไปนี ้ 

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P ค าอธิบาย 

ระดบัที่น่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดิตสงูที่สดุ มีความเสี่ยงต ่าที่สดุ  
ที่จะไม่สามารถช 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)  
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ซึ่งขึน้กับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขา้มกบัการเปลี่ยนแปลง
ของอตัราดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโนม้ปรบัตวัสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ก็จะสงูขึน้ดว้ย 
ดังนั้นราคาตราสารหนีท้ี่ออกมาก่อนหนา้จะมีการซือ้ขายในระดับราคาที่ต  ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรพัยส์ินที่ลงทุน 
(portfolio duration) สงูจะมีโอกาสเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมที่มี portfolio duration ต ่ากว่า 
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลูค่าของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลง
จากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึง่พิจารณาไดจ้ากค่า standard 
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลกัทรพัยส์งู 
 
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 
  

ค าอธิบายเพิม่เตมิ 
 



กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์5  11 
 

 

ความเส่ียงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)  
(1) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทนุลงทนุ
ในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั ซึ่งหากเกิดเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือ
ความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดงักล่าว กองทนุอาจมีผลการด าเนินงานที่ผนัผวนมากกว่ากองทนุที่กระจายการลงทนุในหลายผูอ้อก
ตราสาร 
(2) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทนุลงทนุ
ในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซึ่งหากเกิดเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดงักล่าวอาจ
มีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกวา่กองทนุที่กระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม  
(3) ความเส่ียงจากการกระจกุตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทนุลงทนุในประเทศ
ใดประเทศหนึ่งมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกิดเหตกุารณท์ี่สง่ผลกระทบตอ่ประเทศดงักลา่ว เชน่ การเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม 
เป็นตน้ กองทนุดงักลา่วอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกวา่กองทนุที่กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 
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Tracking Error คือ ความผนัผวนของสว่นตา่งของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทนุรวมและผลตอบแทนของดชันีชีว้ดัซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นถึง

ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดชันีชีว้ดัของกองทนุรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดชันีชีว้ดัมากนอ้ยเพียงใด เช่น หากกองทนุรวมมี

ค่า TE ต ่า แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชีว้ัดในอัตราที่ต  ่า ดังนั้น กองทุนรวมนีจ้ึงมี

ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดชันีอา้งอิง ในขณะที่กองทนุรวมที่มีคา่ TE สงู แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทนุรวมมีการเบี่ยงเบน

ออกจากดชันีชัว้ดัในอตัราที่สงู ดงันัน้ โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทนุจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดนอ้ยลง เป็นตน้ 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) ค านวณจากมลูค่าที่ต  ่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัยส์ินกบัผลรวม

ของมลูค่าการขายทรพัยส์ินที่กองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมา หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิเฉลี่ยของกองทนุรวมใน

รอบระยะเวลาบญัชีเดียวกัน เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบถึงมูลค่าการซือ้ขายทรพัยส์ิน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน 

Passive Management จะมี PTR ต ่า ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรพัยส์ินที่น  ามาค านวณรวมใน 

PTR จงึควรเป็นทรพัยส์ินประเภทที่โดยลกัษณะแลว้จะมีการซือ้ขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทนุ เช่น ตราสารทนุ ตราสารหนี ้เป็นตน้ 

 

  

อืน่ๆ 
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หมายเหต ุ:  
(1) บริษัทจัดการจะใชดุ้ลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรพัยส์ินที่ลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนไดต้่อเมื่อเป็นการด าเนินการภายใตส้ถานการณท์ี่จ  าเป็นและสมควรเพื่อรกัษา

ผลประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั โดยไม่ท าใหค้วามเสี่ยงของทรพัยส์ินที่ลงทนุเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้ตราสารที่คาดว่าจะลงทนุอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็น
ตราสารอื่นหรอืเพิ่มเติมตราสารที่ระบไุวข้า้งตน้ เช่นAP/ASK/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/MOF/MTC/NOBLE/PL/PTT/PTTEP/PTTGC/PTG/QH/RML/ROJNA/S11/SAWAD/SC/SCB/
SCC/SCCC/SENA/SIRI/SMC(THAI)/TBANK/TCAP/TFG/THBEV/TISCO/TISCOBANK/TK/TLT/TMB/TPIPL/TU/TUC/WHA/YUANTA/TRUE/ABC/ABQK/BOC/CBQK/
CCB/DHBK/ICBC/KCBK/MASQ/UOB SG/ตั๋วแลกเงินอาวลัโดยธนาคารพาณิชย์ หรือตั๋วแลกเงินอาวลัโดยธนาคารพาณิชย ์หรือเงินฝากต่างประเทศ และ/หรือ
อาจพิจารณาลงทนุในตราสารอื่นที่อยู่ภายใตก้รอบการลงทนุของ บลจ. แอสเซท พลสั อนึ่ง หากไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวเ้น่ืองจากสภาวะตลาด
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราที่ประมาณการ 

(2) แหลง่ที่มาของขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผูอ้อกตราสาร หรอืจากผูข้าย ณ วนัที่ 23 เมษายน 2564 
(3) ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนที่เรียกเก็บจริงที่ประมาณไว้ตอนเสนอขายเท่ากับ 0.3124% ต่อปี โดยในกรณีที่กองทุนได้รับอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตรา

ผลตอบแทนที่ไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจดัการจะเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายกองทนุเพิ่ม ทัง้นี ้ไม่เกินเพดานที่ระบไุวใ้นโครงการ 
(4) ผลตอบแทนหลงัหกัภาษีตราสารหนี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายกองทนุโดยประมาณ  ทัง้นี ้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทน

ตามที่ระบไุว ้

 

ตราสารทีล่งทนุ (1) 

อันดับความน่าเชื่อถอืของ 
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร 

ประมาณการ
ผลตอบแทนของ
ตราสารต่อปี (2) 

สัดสว่น 
การลงทุน

โดยประมาณ (1) 

ประมาณการ
ผลตอบแทนทีก่องทุน

จะได้รับต่อปี (1) 
National  
Rating 

International  
Rating 

พนัธบตัร 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) 

  0.20% 68.00% 0.1360% 

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

AA(tha)/ 
FITCH(tha) 

 0.93% 8.00% 0.0744% 

ตั๋วแลกเงิน  
บรษัิท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) (THANI) 

A- / TRIS  1.05% 8.00% 0.0840% 

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

BBB / TRIS  3.40% 8.00% 0.2720% 

ตั๋วแลกเงิน 
บรษัิท มั่นคงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) (MK) 

BBB- /TRIS  3.70% 8.00% 0.2960% 

รวม    
 

100% 0.8624% 
ประมาณการค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายกองทนุ (3)    

  
0.3124% 

ประมาณการผลตอบแทนที่กองทนุจะไดร้บัโดยเฉลี่ย (4)    
  

0.5500% 
ระยะเวลาการลงทนุ (โดยประมาณ) 

 
 

  
6 เดือน 


