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หนังสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมูลส าคัญ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนีใ้นช่วงเวลา 6 เดอืนได ้ 
ดงัน้ันหากมีปัจจยัลงทีส่่งผลกระทบตอ่การลงทุนดงักล่าว  

ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงนิลงทุนจ านวนมาก” 

 
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ 

  

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

ผลการด าเนินงาน 
 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 
 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 

ค่าธรรมเนียม 
 

ข้อมูลอืน่ๆ 

 
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้วีทรัพย ์2 

Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 2 
(ASP-TFIXED2) 

กองทนุตราสารหนี้ 
กองทุนทีล่งทุนแบบมีความเส่ียงทัง้ในและตา่งประเทศ 

บริษัทหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน 
แอสเซท พลัส จ ากัด 
การเขา้ร่วมการตอ่ตา้นทุจริต : 
ไดร้ับการรับรอง CAC 
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กองทนุมนีโยบายท่ีจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ ตราสารทางการเงิน และ/หรอืเงินฝาก และ/หรอืหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัยส์ินอ่ืนตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดใหก้องทุนลงทุนได้ ทั้งนี ้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี ้ 
ท่ีเสนอขายในต่างประเทศและหรอืเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศ 
กองทนุอาจเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ้ท่ีมีลักษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) 
กรณีท่ีกองทนุมกีารลงทุนในต่างประเทศกองทนุจะลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนทั้ง
จ านวน 
กองทนุอาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหนีท่ี้มอีนัดบัความน่าเชือ่ถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทนุได ้(Non-Investment Grade) และตราสาร
ท่ีไมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) 
 
กลยุทธใ์นการบริหารจัดการลงทุน : มกีลยทุธก์ารลงทนุโดยการถือทรพัยส์ินจนครบรอบการลงทนุในแต่ละรอบ (buy-and-hold)   

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 
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- ผูล้งทุนท่ีรบัความเสี่ยงไดไ้ม่มากนัก และคาดหวังผลตอบแทนท่ีสูงกว่าเงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนท่ีอาจต ่ากว่าหุ้นได้                    
และสามารถลงทนุไดต้ามรอบระยะเวลาท่ีบรษัิทจดัการเปิดรบัค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

 
กองทุนนี ้ไม่เหมาะ กับใคร 

- ผูล้งทนุท่ีตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทนุเพื่อรบัเงินก่อนครบรอบระยะเวลาท่ีบรษัิทจดัการเปิดรบัค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

- ผูล้งทนุท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรอืรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 

ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงกองทุนรวมนี ้

 อ่านหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม  หรอืสอบถามผูส้นบัสนนุการขายและบรษัิทจดัการ  

 อย่าลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

 
  

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 
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- กองทนุอาจไมไ่ดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว ้ หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทนุไมส่ามารถช าระเงินต้น
และดอกเบีย้คืนได ้

- มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนรวมอาจเพิ่มขึน้หรือลดลงก่อนครบรอบระยะเวลา เน่ืองมาจากการค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ
ของกองทนุใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด (Mark to Market) 

- ในกรณีท่ีมแีนวโนม้ว่าจะมกีารขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจดัการ
อาจใชด้ลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัไวแ้ลว้หรอืหยดุรบัค าสั่งดงักล่าวได้ 

- กองทนุนีอ้าจ/จะมกีารกระจกุตัวของการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด 
ดังนั้น หากผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหก้องทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้  ผูล้งทุนสามารถ
ตรวจสอบขอ้มลูไดท่ี้เว็บไซต ์www.assetfund.co.th 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

โอกาสขาดทุนเงนิต้น 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 
 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง เสี่ยงปานกลาง 

ค่อนข้างต ่า 

เสี่ยงต ่า เสี่ยงสูงมาก 

เสี่ยงสูง 

สูง ต ่า 

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

ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร 

อนัดบัความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทนุรวม 

credit rating ตาม 
national credit rating 
           ต ่า            สงู 

credit rating ตาม 
international credit rating 
           ต ่า            สงู 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมลูคา่หน่วยลงทุน (market risk) 

อายเุฉลี่ยของทรพัยส์ินท่ีลงทนุ 

           ต ่า                       สงู 

ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนินงาน (SD) 
           ต ่า                       สงู 

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 

ความเสี่ยงจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหน่ึง (high issuer concentration risk) 

การกระจกุตวัลงทนุ 
ในผูอ้อกตราสารรวม    

      ต ่า                    สงู 

ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหน่ึง (high sector concentration risk) 

การกระจกุตวัลงทนุ 
ในหมวดอตุสาหกรรม 

     ต ่า                    สงู 
หมายเหตุ : กองทนุนีไ้ม่มีการลงทนุกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรม 
 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 

การป้องกันความเสี่ยง fx 

           ต ่า        สงู 
 

  

Gov.bond / AAA AA,A BBB ต ่ากวา่ BBB 

Gov.bond / AAA AA,A BBB ต ่ากวา่ BBB 

ต ่ากวา่ 3 เดือน

  

3 เดือนถึง 1 ปี 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 ดุลยพนิจิ ไม่ปอ้งกนั 

 

unrated 

unrated 

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

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

 

ช่ือทรัพยส์ินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ 

 
 
น ้าหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเช่ือถือ 

                  (% ของ NAV)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

ทัง้นี ้คุณสามารถดูขอ้มลูที่เป็นปัจจุบนัได้ที ่www.assetfund.co.th  

ตราสารหนีภ้าคเอกชน
49.94%

ตราสารหนี้
ภาครฐับาล 11.90%

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
19.31%

อ่ืนๆ 18.85%

11.90%

8.53%

8.10%

41.83%

Gov bond/AAA

AA

A

BBB

ต ่ากวา่BBB

unrated

ตราสารหนีใ้นประเทศ         

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 
 

18.98%

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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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน* 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

 
                                      การจัดการ       ผู้ดูแลผลประโยชน ์    นายทะเบยีน          ค่าใช้จ่ายอื่น         รวมค่าใช้จ่าย 

หมายเหต ุ: 

- ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ส าหรบัรอบการลงทนุวนัท่ี 13 – 27 พฤษภาคม 2563 จะสามารถระบไุดเ้มื่อมี
การลงทนุจรงิ เน่ืองจาก บลจ.จะค านวณค่าธรรมเนียมดงักล่าวจากอตัราผลตอบแทนของตราสาร ณ วนัท่ีกองทนุเขา้ลงทนุ 

-  กรณีท่ีกองทุนไดร้บัอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการและ/หรือค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเพิ่ม ทั้งนี ้ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียม               
นายทะเบียนท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน  

- ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ หรอืภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน (ถา้ม)ี  
- อตัราท่ีเรยีกเก็บจรงิของค่าใชจ้่ายอ่ืนเป็นขอ้มลูตามรอบปีบญัชีล่าสดุของกองทุน ทัง้นี ้ไมร่วมค่านายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย์และ                
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 

- สามารถดขูอ้มลูค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายยอ้นหลงัของกองทนุในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัไดท่ี้ www.assetfund.co.th  

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรยีกเก็บจรงิจากองทนุรวมทัง้หมดจะไมเ่กินอตัรารอ้ยละ 2.8890 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิถัวเฉลี่ย 
 

  

0.0428 0.0100 

สูงสุดไม่เกิน 1.0700

สูงสุดไม่เกิน  0.0749 สูงสุดไม่เกิน 0.1070

สูงสุดไม่เกิน 1.6371

สูงสุดไม่เกิน 2.8890

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

ค่า
ธร

รม
เนี
ยม

ทีเ่
รีย

กเ
กบ็

จริ
ง

%
 ต
่อป๊

ขอ
ง N

AV

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียม 
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ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถอืหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 

รายการ สูงสูดไมเ่กิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไมม่ี ไมม่ี 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไมม่ี ไมม่ี 
ค่าธรรมเนียมสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้  ไมม่ี ไมม่ี 
ค่าธรรมเนียมสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก  ไมม่ี ไมม่ี 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามท่ีนายทะเบียนเรยีกเก็บ 50.00 บาท ต่อรายการ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 50.00 บาท ต่อ 1 ฉบบั ยกเวน้ ไมเ่รยีกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจรงิ ตามท่ีจ่ายจรงิ 

หมายเหต ุ:  
-  ค่าธรรมเนียมท่ีเรยีกจากผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มภาษีธรุกิจเฉพาะ หรอืภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน (ถา้ม)ี  
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*ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต* 
 
1. ดัชนีชีว้ัด คือ 

ไมม่ ีเน่ืองจาก กองทนุมกีลยทุธก์ารการลงทนุแบบก าหนดระยะเวลาตามรอบการลงทุน โดยมกีารประมาณการผลตอบแทนในแต่ละรอบ           
การลงทนุไวแ้ลว้ 
 
2. ผลการด าเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน  

 
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. ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จดุขาย คือ - 
* สามารถดขูอ้มลูปัจจบุนัไดท่ี้ : http://www.aimc.or.th 

 
7. ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด  

 
* เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 คณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจุบนัไดท่ี้ www.assetfund.co.th 
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http://www.aimc.or.th/
file:///C:/Users/tassaya_vo/Desktop/update%20โครงการ/fact%20sheet%20June%202018/www.assetfund.co.th
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นโยบายการจ่ายปันผล ไมจ่่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
วันจดทะเบยีน วนัท่ี 3 มถินุายน 2554 
อายุโครงการ ไมก่ าหนด 
ซือ้และขายคนืหน่วยลงทุน วันท าการซือ้ :  

ตามรอบระยะเวลา โดยบรษัิทจดัการจะจดัส่งหนงัสือแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนถึงวนั
ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุแต่ละรอบเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 10 วนัท าการ  :  
ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ – 15.30 น. 
มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก  :  5,000.00 บาท 
มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป  :  5,000.00 บาท 

 วันท าการขาย :  
ตามรอบระยะเวลา โดยบรษัิทจดัการจะจดัส่งหนงัสือแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนถึงวนัท า
การซือ้ขายหน่วยลงทนุแต่ละรอบเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 10 วนัท าการ :  
ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ – 15.30 น.  
มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคืน  : ไมก่ าหนด 
ยอดคงเหลือขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด 
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน  : ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
คณุสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์ินรายวนัไดท่ี้ : 
- website : www.assetfund.co.th  
- NAV Center ท่ี www.thaimutualfund.com  

รายชือ่ผู้จัดการกองทุน นายไมตร ี โสตางกรู วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ 
กองทุนรวม (PTR) 

N/A 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื บรษัิท หลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
แอสเซท พลสั จ ากัด แต่งตัง้ขึน้ 

ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชีช้วน หรือ 
ร้องเรียน 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากัด 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์ชัน้ 17  
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์: 0-2672-1111 
Website : www.assetfund.co.th 
E-mail : customercare@assetfund.co.th 

ธุรกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน ์

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

 
 
 

ข้อมูลอืน่ๆ 
 

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


กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์2  11 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุ ไมใ่ช่การฝากเงิน รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมคีวามเสี่ยงจากการ
ลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไมไ่ดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

 ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากับดแูลของส านกังาน ก.ล.ต. 
 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทุนรวมหรอืไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บรษัิท
จัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคัญ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 แลว้ดว้ยความระมดัระวังใน
ฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวม และขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด  
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ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของ  
ตราสารท่ีลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการช าระหนีโ้ดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและ
ฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยย่อ ดงัต่อไปนี ้ 

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P ค าอธิบาย 

ระดบัท่ีน่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดิตสงูที่สดุ มคีวามเสี่ยงต ่าท่ีสดุ  
ท่ีจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือว่า มคีวามเสี่ยง
ต ่ามาก ท่ีจะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

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

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี่ยงปานกลาง ท่ีจะไมส่ามารถช าระหนี ้
ไดต้ามก าหนด 

ระดบัต ่ากว่าน่าลงทนุ 
ต ่ากว่า  
BBB 

ต ่ากว่า  
BBB 

ต ่ากว่า  
BBB (tha) 

ต ่ากว่า  
BBB 

ความเสี่ยงสงู ท่ีจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ดต้าม
ก าหนด 

 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์ (Market Risk)  
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึ่งขึน้กับปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทนุ ปัจจยัทางการเมอืงทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขา้มกับการเปลี่ยนแปลง
ของอตัราดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมแีนวโนม้ปรับตวัสูงขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท่ี้ออกใหมก็่จะสงูขึน้ดว้ย 
ดังนั้นราคาตราสารหนีท่ี้ออกมาก่อนหนา้จะมีการซือ้ขายในระดับราคาท่ีต ่าลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุเฉลี่ยของทรพัยส์ินท่ีลงทุน 
(portfolio duration) สงูจะมโีอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมท่ีม ีportfolio duration ต ่ากว่า 
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงท่ีมลูค่าของหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรอืลดลง
จากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปัจจยัทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ่งพิจารณาไดจ้ากค่า standard 
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า  SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลกัทรพัยส์งู 
 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
มผีลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงินดอลลาร ์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงท่ีบาท
แข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักันหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงที่บาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทอ่อน 
ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมดว้ยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
บรหิารความเสี่ยงจากดงักล่าว ซึ่งท าไดด้งัต่อไปนี ้
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด : ผูล้งทนุไมม่คีวามเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน/ผูล้งทุนอาจมคีวามเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทนุไมไ่ดป้้องกันความเสี่ยงทัง้หมด 
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยน 
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการ
ป้องกันความเสี่ยงขึน้อยู่กับดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรอืไม่ 
- ไมป้่องกันความเสี่ยงเลย : ผูล้งทนุมคีวามเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ค าอธิบายเพิม่เตมิ 
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ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนผู้ออกรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทนุแบบ
กระจกุตวัในตราสารของผูอ้อกตราสาร คู่สญัญา หรอื บคุคลอื่นท่ีมภีาระผกูพนัตามตราสารหรือสญัญานัน้ รายใดรายหน่ึงมากกว่า 
10% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถึงกรณีการลงทนุในทรพัยส์ิน ดงันี  ้
1. ตราสารหนีภ้าครฐัไทย 
2. ตราสารภาครฐัต่างประเทศท่ีมกีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
3. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารท่ีมกีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
  



กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์2  14 

 

 

Tracking Error คือ ความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทนุรวมและผลตอบแทนของดชันีชีว้ดัซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึง

ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดชันีชีว้ดัของกองทุนรวมว่ามกีารเบี่ยงเบนออกไปจากดชันีชีว้ดัมากนอ้ยเพียงใด เช่น หากกองทนุรวมมี

ค่า TE ต ่า แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชีว้ัดในอัตราท่ีต ่า ดังนั้น กองทุนรวมนีจ้ึงมี

ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดชันีอา้งอิง ในขณะท่ีกองทนุรวมท่ีมคี่า TE สงู แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทนุรวมมกีารเบี่ยงเบน

ออกจากดชันีชัว้ดัในอตัราท่ีสงู ดงันัน้ โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทนุจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดนอ้ยลง เป็นตน้ 

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) ค านวณจากมลูค่าท่ีต ่ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัยส์ินกับผลรวม

ของมลูค่าการขายทรพัยส์ินท่ีกองทนุรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา หารดว้ยมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิเฉลี่ยของกองทุนรวมใน

รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบถึงมลูค่าการซือ้ขายทรพัยส์ิน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน 

Passive Management จะมี PTR ต ่า ในขณะท่ีกองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรพัยส์ินท่ีน ามาค านวณรวมใน 

PTR จึงควรเป็นทรพัยส์ินประเภทท่ีโดยลกัษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลี่ยนมอืเพื่อการลงทนุ เช่น ตราสารทนุ ตราสารหนี ้เป็นตน้  

  

อืน่ๆ 
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หมายเหต ุ:  

(1) บรษัิทจดัการจะใชด้ลุพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรพัยส์ินท่ีลงทนุหรอืสดัส่วนการลงทนุไดต้่อเมือ่เป็นการด าเนินการภายใตส้ถานการณท่ี์จ าเป็นและสมควร
เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องผูล้งทุนเป็นส าคญั โดยไม่ท าใหค้วามเสี่ยงของทรพัยส์ินท่ีลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญั  ทั้งนี ้ตราสารท่ีคาดว่าจะ
ลงทนุอาจมกีารเปลี่ยนแปลงเป็นตราสารอ่ืนหรอืเพิ่มเติมตราสารท่ีระบไุวข้า้งตน้ เช่น AP, ASK, BAY, BCH, BJC, BTS, CPALL, CPF, CPFTH, CPN, 
EA, EPCO, FPT, GHB, GLAND, GOLD, GSB, JMT, JWD, KBANK, KKP, KTB, KTC, LH, LHBANK, MBKET, MINT, MK, MOF, NOBLE, ORI, 
PL, PTT, PTTEP, PTTGC, PTG, QH, RML, ROJNA, S11, SAWAD, SC, SCB, SCC, SCCC, SMC(THAI), TBANK, TCAP, TFG, THBEV, TISCO, 
TISCOBANK, TK, TLT, TMB, TPIPL, TU, TUC, WHA, YUANTA, TRUE, ABC, ABQK, CBQK, CCB, ICBC, KCBK, MASQ, UOB SG หรือตั๋ วแลกเงิน
อาวัลโดยธนาคารพาณิชย ์หรือเงินฝากต่างประเทศ และ/หรืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารอ่ืนท่ีอยู่ภายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส 
อน่ึง หากไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไว้เน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รั บ
ผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการ 

(2) แหล่งท่ีมาของขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนท่ีเสนอขายโดยผูอ้อกตราสาร หรอืจากผูข้าย ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

(3) ประมาณการค่าใชจ้่ายกองทนุท่ีเรียกเก็บจริงท่ีประมาณไวต้อนเสนอขายเท่ากับ 0.3600% ต่อปี โดยในกรณีท่ีกองทุนไดร้บัอัตราผลตอบแทนสงูกว่า
อตัราผลตอบแทนท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจดัการจะเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายกองทนุเพิ่ม ทัง้นี ้ไมเ่กินเพดานท่ีระบไุว้ในโครงการ 

(4) ผลตอบแทนหลงัหกัภาษีตราสารหนี ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายกองทุนโดยประมาณ ทัง้นี ้หากสภาวะตลาดมกีารเปลี่ยนแปลงไป ผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บั
ผลตอบแทนตามท่ีระบไุว ้

 
เน่ืองจากปัจจุบันกองทุน Daily Fixed Income มีความต้องการ Liquidity จ านวนมาก และท าให้พอรต์ฟอลิโอข้างต้นยังไม่ได้มีการล็อคดีลกับผูอ้อก                  
ตราสารทัง้หมด จึงเรยีนเพื่อทราบว่าพอรต์ฟอลิโอขา้งตน้และผลตอบแทน อาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนียัส าคญัเมือ่ตอ้งลงทนุจรงิ  

 

ตราสารทีล่งทุน (1) 

อนัดับความน่าเชือ่ถือของ 
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร ประมาณการ

ผลตอบแทนของ
ตราสารต่อปี (2) 

สัดส่วน 
การลงทุน

โดยประมาณ (1) 

ประมาณการ
ผลตอบแทนทีก่องทุน

จะได้รับต่อปี (1) National  

Rating 

International  
Rating 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย   0.30% 50.00% 0.1500% 
ตั๋วแลกเงิน 
บรษัิท เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

BBB+ (TRIS)  1.75% 10.00% 0.1750% 

ตั๋วแลกเงิน 
บรษัิท แสนสิร ิจ  ากัด (มหาชน) 

BBB+ (TRIS)  2.25% 10.00% 0.2250% 

ตั๋วแลกเงิน 
บรษัิท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ  ากัด (มหาชน) 

BBB (TRIS)  1.80% 10.00% 0.1800% 

ตั๋วแลกเงิน 
บรษัิท เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) 

BBB (TRIS)  2.50% 10.00% 0.2500% 

ตั๋วแลกเงิน 
บรษัิท กันกลุเอ็นจิเนียริง่ จ  ากัด (มหาชน) 

BBB (TRIS)  1.80% 10.00% 0.1800% 

รวม      1.1600% 

ประมาณการค่าใชจ้่ายกองทนุ (3)      0.3600% 
ประมาณการผลตอบแทนท่ีกองทนุจะไดร้บัโดยเฉลี่ย (4)      0.8000% 
ระยะเวลาการลงทนุ (โดยประมาณ)     6 เดือน 


