
Risk Level = 4

ประเภทกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวมตามท่ีแสดงในข้อมูลท่ีใช้
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ณ
 จดุขาย

ช่ือบริษัทจดัการกองทุนรวม

ผลการประเมินดัชนีช้ีวัดความคืบหน้าการ

ป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับคอร์รัปชัน

(Anti-Corruption Progress Indicator) *

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นโยบายจา่ยเงินปันผล

ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน

ค่าใช้จา่ยรวม

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.

ได้รับอนุมัติจดัตั้งกองทุนรวมโดย

บริษัทจดัการอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ         -

ข้อมูลส่วนสรุปนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของหนงัสือช้ีชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเก่ียวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเส่ียง และเง่ือนไขต่างๆ ของกองทนุ ดังนัน้ ผู้ลงทนุต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจาก
หนงัสือช้ีชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทนุ  ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนบัสนนุการขาย และบริษัทจัดการกองทนุรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนงัสือช้ีชวนทีบ่ริษัทจัด การกองทนุรวมย่ืนต่อส านกังาน 
ก.ล.ต. ได้ที ่website ของส านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้หากผู้ลงทนุมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะน าการลงทนุให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหนว่ยลงทนุ โดยควรลงทนุเม่ือเห็นว่า การลงทนุในกองทนุรวมนี ้เหมาะสมกับ

วัตถปุระสงค์การลงทนุของตน และยอมรับความเส่ียงทีอ่าจเกิดข้ึนจากการลงทนุดังกล่าวได้

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ / Fund Fact Sheet ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558

กองทนุรวมตรำสำรหนี้ ประเภทรับซ้ือคนืหนว่ยลงทนุอัตโนมัติ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.

นโยบำยกำรลงทนุ

ธนำคำรซีไอเอ็มบ ีไทย จ ำกัด (มหำชน)

บริษัทหลกัทรัพย์จัดกำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกัด กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือ
กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่

ไม่ใช่
ระดบัที่ 4 :  ไดรั้บกำรรับรองแลว้ (Certified)

ช่ือผู้ประกัน

กองทนุรวมเหมำะกับผู้ลงทนุประเภทใด

เปดิเสนอขำยเฉพำะช่วง IPO เทำ่นั้น 

IPO ระหวำ่ง 19 - 26 พฤศจิกำยน 2558

บริษัทจัดกำรจะไม่เปดิรับค ำสัง่ขำยคนืหนว่ยลงทนุแตจ่ะรับ

ซ้ือคนืหนว่ยลงทนุอัตโนมัตติำมก ำหนดเวลำ

ไม่เกิน 4.00% ตอ่ป ีของมูลคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ

   -

ไม่มี

• กำรปรับนโยบำยอัตรำดอกเบีย้ของประเทศทีก่องทุนลงทุน

ดัชนช้ีีวดั (benchmark) ของกองทนุรวม

กองทนุมีนโยบำยที่จะลงทนุในตรำสำรแหง่หนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทนุ ตรำสำรทำงกำรเงิน และ/หรือเงินฝำก และ/หรือ

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดใหก้องทนุลงทนุได้

กองทนุอำจจะพิจำรณำลงทนุในตรำสำรแหง่หนี้ตำ่งประเทศ ไดไ้ม่เกินร้อยละ 79 ของมูลคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ

กองทนุอำจลงทนุในหรือมีไวซ่ึ้งตรำสำรแหง่หนี้ที่มีอันดบัควำมนำ่เช่ือถือต่ ำกวำ่ที่สำมำรถลงทนุได ้

(Non-Investment Grade) และ/หรือตรำสำรที่ไม่ไดรั้บกำรจัดอันดบัควำมนำ่เช่ือถือ (Unrated Securities) ซ่ึง

เปน็ไปตำมหลกัเกณฑ์หรือไดรั้บควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.

ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกำรลงทนุในกองทนุนี้จะเปรียบเทยีบกับอัตรำผลตอบแทนของกำรลงทนุในพันธบตัร

รัฐบำลอำยุประมำณ 5 ป ีที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตรำผลตอบแทน

ของกำรลงทนุในพันธบตัรรัฐบำลอำยุ 5 ป ีของประเทศที่ลงทนุ ณ วนัที่ลงทนุ บวกดว้ยสว่นชดเชยควำมเสีย่งจำก

กำรลงทนุ (Spread) อันดบัควำมนำ่เช่ือถือ BBB ณ วนัที่ลงทนุปรับดว้ยตน้ทนุกำรปอ้งกันควำมเสีย่งอัตรำ

แลกเปลีย่นเพ่ือค ำนวณผลตอบแทนเปน็สกุลเงินบำท ณ วนัที่ลงทนุ (65%)

1. กองทนุอำจลงทนุในหรือมีไวซ่ึ้งตรำสำรแหง่หนี้ที่มีอันดบัควำมนำ่เช่ือถือต่ ำกวำ่ที่สำมำรถลงทนุได ้

(Non-Investment Grade) และ/หรือตรำสำรที่ไม่ไดรั้บกำรจัดอันดบัควำมนำ่เช่ือถือ (Unrated Securities) จึงมี

ควำมเสีย่งสงูกวำ่กองทนุรวมทั่วไป

2. บริษัทจัดกำรมีวตัถุประสงคท์ี่จะเสนอขำยหนว่ยลงทนุของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท์ี่จะ

ไม่เสนอขำยหนว่ยลงทนุของกองทนุกับหรือเพ่ือประโยชนข์องประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำ 

รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสอืเดนิทำงของประเทศสหรัฐอเมริกำหรือผูท้ี่มีถิน่ฐำนอยูใ่นสหรัฐอเมริกำ หรือบคุคลซ่ึงโดย

ปกตมีิถิน่ที่อยูใ่นสหรัฐอเมริกำ รวมถึงกองทรัพย์สนิของบคุคลดงักลำ่วและบริษัท หรือหำ้งหุ้นสว่นซ่ึงจัดใหมี้ขึน้

และด ำเนนิกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจัดกำรจึงขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงับกำรสัง่ซ้ือ กำรจัดสรร 

และ/หรือกำรโอนหนว่ยลงทนุ ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อมส ำหรับผูล้งทนุที่เปน็บคุคลอเมริกัน (US person) ดงัที่

กลำ่วมำข้ำงตน้ เวน้แตเ่ปน็กำรโอนทำงมรดก

เหมำะสมกับผูล้งทนุที่มิใช่ผูล้งทนุรำยย่อยที่มีศกัยภำพในกำรดแูลตนเอง ที่มุ่งหวงัผลตอบแทนที่ด ีและยอมรับ

ควำมเสีย่งของกำรลงทนุในตรำสำรหนี้ที่มีอันดบัควำมนำ่เช่ือถือต่ ำกวำ่ที่สำมำรถลงทนุได ้(Non-Investment 

grade) และตรำสำรหนี้ที่ไม่ไดรั้บกำรจัดอันดบัควำมนำ่เช่ือถือ (Unrated Securities)ไดใ้นระดบัสงู

• ควำมเสีย่งจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อกตรำสำร (Credit risk)

• ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร (Market risk)

• ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคลอ่งของตรำสำร (Liquidity risk)

• ควำมเสีย่งจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงินลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk)

• ปจัจัยควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำแลกเปลีย่นเงินตรำตำ่งประเทศ 

   (Exchange rate risk)

• ปจัจัยควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนนิงำนของผูอ้อกตรำสำร (Business risk)

• ปจัจัยควำมเสีย่งจำกกำรเข้ำท ำสญัญำซ้ือขำยลว่งหนำ้ (Leverage risk)

ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุน

• ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผูอ้อกตรำสำร 

ปจัจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม
ค ำเตือนที่ส ำคัญ

มุ่งหวังผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้ โดยจะถอืทรัพยส์นิทีล่งทุนจนครบอำยกุองทุน

ปัจจยัควำมเส่ียงที่ส ำคัญ

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม

ประมำณ 5 ป ีโดยไม่ต่ ำกวำ่ 4 ป ี11 เดอืน และไม่

เกิน 5 ป ี1 เดอืน

วันท่ีจดทะเบียน

อายโุครงการ

แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเส่ียงของกองทุนรวม

ไม่จ่ำย

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1  

Asset Plus AI Term Fund 5Y1 (ASP - AITF5Y1) 

ASP-AITF5Y1 

กองทุนรวมส ำหรับผู้ลงทนุที่มใิชร่ำยย่อยเทำ่นั้น 

กองทุนรวมตลาดเงิน 
ที่ลงทุนเฉพาะ 
ในประเทศ 

กองทุนรวมตลาดเงินท่ีลงทุนใน

ต่างประเทศบางส่วน 
 

กองทุนรวม 
พันธบัตรรัฐบาล 

กองทุนรวม 

ตราสารหน้ี 

กองทุนรวมผสม กองทุนรวม 

ตราสารแห่งทุน 

กองทุนรวม 

หมวดอุตสาหกรรม 
กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สิน

ทางเลือก เช่น  ทองค า 
น้ ามันดิบ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ 

เป็นต้น 

ความเสี่ยงต่่า ความเสี่ยงสูง 
1 2 3 4 5 6 7 8 



 การจัดการ 1 ไม่เกิน 2.00%

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 1 ไม่เกิน 0.07%     • ระหวา่งวนัที่ 

 นายทะเบียน 1 ไม่เกิน 1.50% • มูลค่าขัน้ต่่าของการสั่งซ้ือ 50,000 บาท

 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 1 ตามที่จ่ายจริง     

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2 ไม่เกิน  4.00%

 ค่าธรรมเนียมการขาย 1 ไม่เกิน 1.00%

บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน

 ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน 1 ไม่มี • วันท ำกำรขำยคืน

ไม่เท่ากัน

 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 1

หมำยเหตุ

 ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวันไดท่ี้

R website : www.assetfund.co.th

R  NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ่ากัด

ช้ัน 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2672-1111  โทรสาร 0-2672-1180  www.assetfund.co.th 

 ผู้ลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และรับหนังสือช้ีชวนและโครงการและขอ้ผูกพันได้ที่

บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ บลจ. แอสเซท พลัส จ่ากัด แต่งตั้ง

บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายคร้ังเดียวเฉพาะช่วง IPO เท่านั้น

บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนจากผู้สั่งขายคืนซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำหน่วยลงทุน)

19 - 26 พฤศจิกำยน 2558

คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย

ข้อมูลการซื้อ / ขายหน่วยลงทนุ
  ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม (%ตอ่ปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม

 กำรซื้อหน่วยลงทุนหลัง IPO :

 กำรซื้อหน่วยลงทุนช่วง IPO :

 จ ำนวนเงินทุนโครงกำร : 1,000 ล้ำนบำท (+greenshoe 15%)

 ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมไม่ไดข้ึ้นอยู่กับสถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงวา่ส่านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่

เสนอขายนั้น 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส่าคัญ ณ วนัที่ 10 พฤศจิกายน 2558 แล้วด้วยความระมัดระวงัในฐานะผู้รับผิดชอบในการดา่เนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่ำข้อมูลดงักล่ำวถูกตอ้ง
 ไม่เป็นเท็จ และไม่ท ำให้ผู้อ่ืนส ำคัญผิด

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม รายช่ือผู้จัดการกองทนุ 

นายรัชต์  โสดสถิตย์

เร่ิมบริหารกองทุนตั้งแต่วนัที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ข้อมูลอ่ืนๆ 

 กำรลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่กำรฝำกเงิน รวมท้ังไม่ไดอ้ยู่ภำยใตค้วำมคุ้มครองของสถำบันคุ้มครองเงินฝำก จึงมีควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอำจไม่ไดรั้บเงินลงทุนคืนเตม็จ ำนวน

 ในสถำนกำรณ์ไม่ปกต ิผู้ถือหน่วยลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุน หรืออำจไดรั้บช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน

*หมำยเหต ุ: ดชันีช้ีวัดควำมคืบหน้ำกำรป้องกันกำรมีส่วนเก่ียวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตำมโครงกำรประเมินกำรด ำเนินกำรเพื่อควำมย่ังยืนเร่ือง Anti-Corruption Progress 
Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558 ซึ่งจัดท ำโดยสถำบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ (1) Committed : มีนโยบำยแล้ว (2) Declared : ประกำศเจตนำรมณ์แล้ว (3) Established : มีมำตรกำรป้องกัน 
(4) Certified : ไดรั้บกำรรับรองแล้ว (5) Extended : ขยำยผลสู่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง

● บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได ้เน่ืองจำกเป็นข้อห้ำมตำมกฎหมำย และเป็นเร่ืองท่ีไม่พึงกระท ำโดยวิชำชีพ แตเ่ป็นกำรรับผลประโยชน์

ท่ีผู้ประกอบธุรกิจ หรือพนักงำนของผู้ประกอบธุรกิจไดรั้บตำมเทศกำลท่ีเป็นประเพณีนิยมตำมแนวทำงปฎบิัตท่ีิผู้ประกอบธุรกิจก ำหนดไว้ภำยในบริษัท ซึ่งสำมำรถขอดแูนวทำงน้ีไดท่ี้บริษัทจัดกำร

● บริษัทจัดกำรอำจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดกำร เช่นเดยีวกับท่ีบริษัทจัดกำรลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนรวมตำมเกณฑ์ท่ีส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด

R  ประกาศที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

บริษัทจัดการจะไม่เปิดรับคา่สั่งขายคืน แต่จะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

 กำรขำยคืนหน่วยลงทุน :

 ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน :
1 เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทา่นองเดียวกัน
2 ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการซ้ือขายหลักทรัพย์

อัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 คร้ัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งก่าหนดวนัทา่การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วย

ลงทุนทราบ ทางไปรษณยี์ ภายใน 30 วนันับตั้งแต่วนัถัดจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ 

ส่าหรับการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดา่เนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่เหลือ

ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วนัครบอายุโครงการ

*ค่ำธรรมเนียมมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะไดรั้บ ดงัน้ัน ผู้ลงทุนควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวก่อนกำรลงทุน*

บริษัทจัดการจะช่าระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทา่การนับตั้งแต่วนัถัดจากวนั

ทา่การับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ




