ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2564

หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แอสเซท พลัส จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC
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Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 5
(ASP-TFIXED5)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนทีล่ งทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ ในและต่างประเทศ

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 6 เดือนได้
ดังนั้นหากมีปัจจัยลบทีส่ ่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอืน่ ๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดให้กองทุนลงทุนได้ ทัง้ นี ้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนีท้ ่เี สนอ
ขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะไม่ ลงทุนในตราสารหนี ้ท่ี มี ลักษณะของสัญญาซื ้อขายล่ วงหน้าแฝง
(Structured Note)
กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยน
ทัง้ จานวน
กองทุนอาจลงทุนในหรือมี ไว้ซ่ึ งตราสารหนี ท้ ่ี มีอันดับความน่ าเชื่ อถื อต่ ากว่าที่ สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ
ตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดดันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน : มีกลยุทธ์การลงทุนโดยการถือทรัพย์สินจนครบรอบการลงทุนในแต่ละรอบ (buy-and-hold)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
- ผูล้ งทุนที่รบั ความเสี่ยงได้ไม่มากนัก และคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ากว่าหุน้ ได้
และสามารถลงทุนได้ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุน

กองทุนนี้ ไม่เหมาะ กับใคร
- ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินก่อนครบรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุน
- ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงกองทุนรวมนี้
• อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- กองทุนอาจไม่ได้รบั เงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผูอ้ อกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชาระ
เงินต้นและดอกเบีย้ คืนได้
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจเพิ่มขึน้ หรือลดลงก่อนครบรอบระยะเวลา เนื่องมาจากการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนให้เป็ นไปตามราคาตลาด (Mark to Market)
- ในกรณีท่มี ีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการ
อาจใช้ดลุ ยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรือหยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้
- กองทุนนีอ้ าจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด ดังนัน้ หากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือ
หน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ท่เี ว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่า

เสี่ยงสูง
3

4

5

6
7

2
เสี่ยงต่า

1

ต่า
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โอกาสขาดทุนเงินต้น

เสี่ยงสูงมาก

สู ง

3

ปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2564
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวม
credit rating ตาม
Gov.bond / AAA
national credit rating

AA,A

BBB

ต่ากว่า BBB

unrated

ต่า

credit rating ตาม
international credit rating

สูง
Gov.bond / AAA

AA,A

BBB

ต่ากว่า BBB

unrated

ต่า
หมายเหตุ : แรเงากรณีท่มี ีการลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) นัน้ เกินกว่า 20% ของ NAV

สูง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2564
ต่ากว่า 3 เดือน

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน

3 เดือนถึง 1ปี

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ต่า

สูง

ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน (SD)

5 - 10%

≤ 5%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ต่า เดือน

สูง

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2564
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผูอ้ อกตราสารรวม

≤10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ต่า

สูง

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (high sector concentration risk)
การกระจุกตัวลงทุน
ในหมวดอุตสาหกรรม

≤ 20%

20% - 50%

50% - 80%

ต่า
หมายเหตุ : กองทุนนีไ้ ม่มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม

> 80%
สูง

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (high country concentration risk)
≤ 20%

การกระจุกตัวรายประเทศ

20% - 50%

50% - 80%

ต่า
หมายเหตุ : กองทุนนีไ้ ม่มีการลงทุนกระจุกตัวในต่างประเทศ

> 80%
สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด
ต่า
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บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ปอ้ งกัน
สูง
4

สัดส่วนของประเภททรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
(% ของ NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
0.56%

อื่นๆ -0.02%
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
31.92%

ตราสารหนีภ้ าครัฐบาล
67.54%

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

นา้ หนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ
(% ของ NAV)
ตราสารหนีใ้ นประเทศ
Gov bond/AAA

67.54%

ตราสารหนีต้ ่างประเทศ
credit rating ตาม
international rating scale

AAA

AA

8.58%

AA

A

8.01%

A

BBB

15.89%

BBB

ต่ากว่าBBB

ต่ากว่าBBB

unrated

unrated

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ทัง้ นี้ คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.assetfund.co.th
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รับดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนรวม
3.50
สูงสุดไม่เกิน 2.8890

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ต่อป๊ ของ NAV

3.00
2.50
สูงสุดไม่เกิน 1.6371

2.00
1.50

สูงสุดไม่เกิน 1.0700

1.00
สูงสุดไม่เกิน 0.0749 สูงสุดไม่เกิน 0.1070
0.0428

0.50

0.00

การจัดการ

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

นายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สาหรับรอบการเสนอขายระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564 จะสามารถ
ระบุได้เมื่อมีการลงทุนจริง เนื่องจาก บลจ.จะคานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน
- กรณีท่ีกองทุนได้รบั อัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้เปิ ดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการและ/หรือค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเพิ่ม ทั้งนี ้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
- อัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็ นข้อมูลตามรอบปี บัญชีล่าสุดของกองทุน ทั้งนี ้ ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
- สามารถดูขอ้ มูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลังของกองทุนในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญได้ท่ี www.assetfund.co.th
ทัง้ นีค้ ่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงจากองทุนรวมทัง้ หมดจะไม่เกินอัตราร้อยละ 2.8890 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถวั เฉลี่ย

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถอื หน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

สูงสูดไม่เกิน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ไม่มี
ตามที่จ่ายจริง

เก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
50.00 บาท ต่อรายการ
ไม่มี
ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
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ผลการดาเนินงานในอดีต
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
1. ดัชนีชวี้ ัด คือ
ไม่มี เนื่องจาก กองทุนมีกลยุทธ์การการลงทุนแบบกาหนดระยะเวลาตามรอบการลงทุน โดยมีการประมาณการผลตอบแทนในแต่ละรอบ
การลงทุนไว้แล้ว

2. ผลการดาเนินงานแบบย้อนหลังตามปี ปฏิทนิ
ผลการดาเนินงาน
% ต่อปี ของ NAV

4%

3.37%

3.12%

3%
2%

2.77%

ASP-TFIXED5

2.70%
1.74%

1.53%

1.80%

1.90%

1.80%
1.30%

1%
0%
2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

หมายเหตุ : ในปี ท่จี ดทะเบียนกองทุน ผลการดาเนินงานจะแสดงตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิน้ ปี ปฎิทิน

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ N/A
4. ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ N/A
5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาเนินงานและดัชนีชีว้ ัด (Tracking Error: TE) คือ N/A
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous
* สามารถดูขอ้ มูลปั จจุบนั ได้ท่ี : http://www.aimc.or.th

7. ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด

* เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.assetfund.co.th
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ข้อมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

วันจดทะเบียน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2552

อายุโครงการ

ไม่กาหนด

ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

วันทาการซือ้ :
ตามรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึง
วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 วันทาการ :
ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ – 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก

: 5,000.00 บาท

มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป : 5,000.00 บาท
วันทาการขาย :
ตามรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวัน
ทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 วันทาการ :
ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ – 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืน

: ไม่กาหนด

ยอดคงเหลือขัน้ ต่า

: ไม่กาหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี :
- website : www.assetfund.co.th
รายชื่อผู้จัดการกองทุน

- NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
นายไมตรี โสตางกูร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
นายสิทธิเดชน์ เอีย้ วสกุล
วันที่ 22 กันยายน 2563

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ
กองทุนรวม (PTR)

N/A

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด แต่งตัง้ ขึน้

ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชีช้ วน หรือ
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตที ้ าวเวอร์ ชัน้ 17
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2672-1111
Website : www.assetfund.co.th
E-mail : customercare@assetfund.co.th

ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
http://www.assetfund.co.th
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• การลงทุนในหน่วยลงทุน ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ

ลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
• ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะ
ผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด
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คาอธิบายเพิม่ เติม
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
ที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนีโ้ ดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและฐานะ
การเงินของผูอ้ อกตราสาร credit rating ของหุน้ กูร้ ะยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี ้
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ากว่า
BBB

ต่ากว่า
BBB

ต่ากว่า
BBB (tha)

ต่ากว่า
BBB

ระดับที่น่าลงทุน

ระดับต่ากว่าน่าลงทุน

คาอธิบาย
อันดับเครดิตสูงที่สดุ มีความเสี่ยงต่าที่สดุ
ที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยงต่า
มาก ที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด
ความเสี่ยงต่า ที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตาม
กาหนด
ความเสี่ยงปานกลาง ที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้
ตามกาหนด
ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตาม
กาหนด

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งขึน้ กับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบีย้ เช่น หากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของตราสารหนีท้ ่ีออกใหม่ก็จะสูงขึน้ ด้วย
ดังนั้นราคาตราสารหนีท้ ่ีออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ ขายในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน
(portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลง
จากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึง่ พิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์สงู
ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย น (Currency Risk) หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย น
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง
กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจ
ได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความ
เสี่ยงจากดังกล่าว ซึง่ ทาได้ดงั ต่อไปนี ้
- ป้ องกันความเสี่ยงทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้ องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกัน
ความเสี่ยงขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในผูอ้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือ
ความมั่นคงของผูอ้ อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูอ้ อก
ตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่สี ่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจ
มีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศ
ใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ท่สี ง่ ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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อืน่ ๆ
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีว้ ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีว้ ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชีว้ ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมี
ค่ า TE ต่ า แสดงว่ า อัต ราผลตอบแทนของกองทุ น มี ก ารเบี่ ย งเบนออกไปจากดัช นี ชี ว้ ัด ในอัต ราที่ ต่ า ดัง นั้น กองทุน รวมนี จ้ ึ ง มี
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีคา่ TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบน
ออกจากดัชนีชวั้ ดั ในอัตราที่สงู ดังนัน้ โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) คานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สินกับผลรวม
ของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมใน
รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผูล้ งทุนทราบถึงมูลค่าการซือ้ ขายทรัพย์สิน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน
Passive Management จะมี PTR ต่ า ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สินที่นามาคานวณรวมใน
PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซือ้ ขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี ้ เป็ นต้น
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ตราสารทีล่ งทุน (1)

อันดับความน่าเชื่อถือของ
ประมาณการ
สัดส่วน
ประมาณการ
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร
ผลตอบแทนของ
การลงทุน
ผลตอบแทนทีก่ องทุน
National
International
(2)
(1)
ตราสารต่อปี
โดยประมาณ
จะได้รับต่อปี (1)
Rating
Rating

พันธบัตร
0.20%
68.00%
0.1360%
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)
ตั๋วแลกเงิน
AA(tha)/
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด
0.93%
8.00%
0.0744%
FITCH(tha)
(มหาชน) (MBKET)
ตั๋วแลกเงิน
A- / TRIS
1.05%
8.00%
0.0840%
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) (THANI)
ตั๋วแลกเงิน
BBB / TRIS
3.40%
8.00%
0.2720%
บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด (มหาชน) (ORI)
ตั๋วแลกเงิน
BBB- /TRIS
3.70%
8.00%
0.2960%
บริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน) (MK)
รวม
100%
0.8624%
(3)
ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุน
0.3124%
(4)
ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รบั โดยเฉลี่ย
0.5500%
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)
6 เดือน
หมายเหตุ :
(1) บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็ นการดาเนินการภายใต้สถานการณ์ท่ีจาเป็ นและสมควรเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ โดยไม่ทาให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ นี ้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็ น
ตราสารอื่นหรือเพิ่มเติมตราสารที่ระบุไว้ขา้ งต้น 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/ตั๋วแลกเงินอาวัลโดยธนาคารพาณิชย์ หรือตั๋วแลกเงินอาวัลโดยธนาคารพาณิชย์ หรือเงินฝากต่างประเทศ และ/หรือ
อาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส อนึ่ง หากไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาด
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการ
(2) แหล่งที่มาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผูอ้ อกตราสาร หรือจากผูข้ าย ณ วันที่ 23 เมษายน 2564
(3) ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน ที่เรียกเก็บจริง ที่ ประมาณไว้ตอนเสนอขายเท่ ากับ 0.3124% ต่อ ปี โดยในกรณี ท่ี กองทุน ได้รับอัตราผลตอบแทนสูง กว่าอัต รา
ผลตอบแทนที่ได้เปิ ดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกองทุนเพิ่ม ทัง้ นี ้ ไม่เกินเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
(4) ผลตอบแทนหลังหักภาษี ตราสารหนี ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนโดยประมาณ ทัง้ นี ้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทน
ตามที่ระบุไว้
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