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 “ผู้ลงทนุไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุนีใ้นช่วง 6 เดอืนได้ และกองทนุนีล้งทุนกระจุกตัวในผู้ออก 
และหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดติและสภาพคล่อง  
ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทนุดังกล่าว ผู้ลงทนุอาจสูญเสียเงนิลงทนุจ านวนมาก” 

 

 

 

 

 

 

 
 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ  

กองทนุเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพลก็ซ์ รีเทร์ิน 1  
ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 

Asset Plus Global Complex Return 1 Not for Retail Investors  
(ASP-GCOM 1) 

กองทนุผสม 
กองทนุรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
แอสเซท พลัส จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทจุริต : 
ได้รับการรับรอง CAC 

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 
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คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 
 
กองทนุมีนโยบายลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือตราสารทนุ และ/หรือตราสารหนี ้และ/หรือ
ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือหน่วยลงทนุของกองทนุ โดยจะพิจารณาปรับสดัส่วนการลงทนุได้ตัง้แต่ร้อยละ 
0 ถึง 100 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุจะมีการลงทนุท่ีส่งผลให้มี net exposure ท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียงต่างประเทศ
โดยเฉล่ียรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

ในช่วง 6 เดือนแรก (แตไ่ม่ต ่ากวา่ 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม กองทนุจะเน้นลงทนุใน
ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ท่ีมีหลกัทรัพย์
อ้างอิง (Underlying) เป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศ โดยผู้ออกหรือคู่สญัญาหรือผู้ค า้ประกนั เป็นสถาบนัการเงิน 
และ/หรือ นิติบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (special purpose vehicle : SPV) ในต่างประเทศ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) และ/หรือท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-Investment 
grade)  และ/หรือไม่ได้รับการจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) โดยมีเง่ือนไขการครบก าหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นท่ีเป็น
หลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดเทียบเทา่เงินสดเม่ือครบอายกุารลงทนุ 

ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ จะท าการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ตามความเหมาะสมส าหรับ
สภาวะการณ์ในแตล่ะขณะ ซึง่ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ  

รายละเอียดเก่ียวกับลักษณะพเิศษ  
กองทนุจะลงทุนในสดัส่วนประมาณ 100% ของมลูค่าท่ีจ าหน่ายได้ครัง้แรกของกองทนุรวม ในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นหุ้นจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ โดยผู้ออกหรือคู่สญัญาหรือผู้ค า้ประกนั เป็นสถาบนัการเงิน และ/หรือ นิติบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลเฉพาะกิจ 
(special purpose vehicle : SPV) ในต่างประเทศ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) และ/หรือท่ี
มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-Investment grade)  และ/หรือไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) 
โดยมีเง่ือนไขการครบก าหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใด
เทียบเทา่เงินสดเม่ือครบอายกุารลงทนุ  

เงื่อนไขของการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) 

ข้อมลูและตวัอย่างตามสมมตฐิานนี ้เป็นเพียงข้อมลูท่ีจดัท าเพ่ือให้ผู้ลงทนุมีความเข้าใจในกลไกการลงทนุของกองทนุและเง่ือนไขของผลตอบแทน
ท่ีกองทนุได้รับจากการลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note 
(FCN) ทัง้นี ้ไม่ได้เป็นการรับประกนัเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุ 

กองทนุจะมีการลงทนุในตราสารดงักล่าว มากกว่า 1 สญัญา และมีหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในแต่ละตะกร้าหลกัทรัพย์ 
(Basket) มากกว่า 1 หุ้น และแต่ละสญัญามีเง่ือนไขการครบก าหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือ
เงินสดและ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดเทียบเท่าเงินสดโดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของหุ้นทกุตวัท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้า
หลกัทรัพย์ (Basket) นัน้ๆ  
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ก าหนดให้ 
หุ้นจดทะเบียนหลกัทรัพย์ต่างประเทศ = หลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) 

มลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น (Initial Price) = ราคาปิดของหุ้น ณ สิน้วนัท าการ ท่ีกองทนุเข้าลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

มลูคา่หุ้นอ้างอิงสดุท้าย (Final Spot Level)  = ราคาปิดของหุ้น ณ สิน้วนัท าการท่ี 3 ก่อนวนัครบก าหนดอายขุองตราสารที่มี
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

วนัพิจารณามลูค่าหุ้นอ้างอิง (Valuation Date) = วนัท าการท่ี 3 ก่อนครบก าหนดอายุของตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) 

Strike price = ร้อยละ 85 ของมลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น 

ประมาณการผลตอบแทน = 6.00% ตอ่ปี  

ทัง้นี ้อตัราร้อยละของ Strike price และ ประมาณการผลตอบแทน อาจมีการเปล่ียนแปลง โดยขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในวนัท่ีกองทนุเข้าลงทนุ
ในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการหลงัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมเรียบร้อยแล้ว ภายใน 
7 วนัท าการ  

วธีิการค านวณผลการด าเนินงานของหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) 

 
 
เงื่อนไขการครบก าหนดไถ่ถอนการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ 
ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) แบ่งเป็น 2 กรณี  

กรณี เงนิลงทุนเร่ิมแรก ผลตอบแทน 
หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง 

(Underlying) * 
1. ผลการด าเนินงานของหุ้นทกุตวั  
มีมลูคา่คงเหลือมากกว่า ร้อยละ 85 ของมลูคา่หุ้นอ้างอิง
เร่ิมต้น 

   

2. ผลการด าเนินงานของหุ้นตวัใดตวัหนึ่ง  
มีมลูคา่คงเหลือน้อยกว่าหรือเทา่กบั ร้อยละ 85 ของมลูค่า
หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น 

   

หมายเหต ุ:  
* หุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ท่ีกองทนุจะได้รับนัน้ พิจารณาจากหุ้นท่ีมีผลการด าเนินงานคงเหลือน้อยท่ีสดุในแตล่ะตะกร้า 
หลกัทรัพย์ (Basket) ท่ีราคาตามมลูคา่ Strike price มิใช่ ราคาตามมลูคา่ตามตลาดหรือมลูคา่หุ้นอ้างอิงสดุท้าย 
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กรณีที่ 1 : ผลการด าเนินงานของหุ้นทกุตวัท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ณ วนัพิจารณามลูคา่
หุ้นอ้างอิง (Valuation Date) มีมลูคา่คงเหลือมากกว่า ร้อยละ 85 ของมลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น  

กองทนุจะได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดเทียบเทา่เงินสด = เงินลงทนุเร่ิมแรก+ผลตอบแทน  

โดยผลตอบแทน = เงินลงทนุเร่ิมแรก x ผลตอบแทน (ตอ่ปี) x จ านวนเดือนท่ีลงทนุ 
12 เดือน 

สมมต ิ: การลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 1 สญัญา มีมลูคา่เงินลงทนุเร่ิมแรกเทา่กบั 1,000 USD 
และมีหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ดงันี ้
หุ้น A มลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น (Initial Price)  =  343.00 USD  
หุ้น B มลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น (Initial Price) =  169.00 USD  
หุ้น C มลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น (Initial Price) =  163.00 USD  

วธีิการค านวณผลการด าเนินงานของหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) 
ช่ือหลักทรัพย์ 

 
มูลค่าหุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น 

Po 
มูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย 

Pt 
ผลการด าเนินงาน (%) 
   Pt – Po   x 100 

Po 

ผลการด าเนินงานของหุ้น  
มีมูลค่าคงเหลือ  

(ร้อยละ) 

หุ้น A 343.00 USD 292.00 USD - 14.87 85.13 

หุ้น B 169.00 USD 170.00 USD 0.59 100.59 
หุ้น C 163.00 USD 147.00 USD -9.82 90.18 

หุ้น A หุ้น B และ หุ้น C ท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ณ วนัพิจารณามลูคา่หุ้นอ้างอิง (Valuation Date) 
หุ้นทัง้ 3 ตวั มีมลูคา่คงเหลือมากกว่า ร้อยละ 85 ของมลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น  

กองทนุจงึได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดเทียบเทา่เงินสดตามเง่ือนไขข้างต้น ดงันี ้

= 1,000 + 1,000 x 6%  x   6 เดือน 
 12 เดือน 

= 1,030 USD 

ดงันัน้ กองทนุได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดเทียบเทา่เงินสด จ านวน 1,030 USD 
 
กรณีที่ 2 : ผลการด าเนินงานของหุ้นตวัใดตวัหนึง่ท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ณ วนัพิจารณา
มลูคา่หุ้นอ้างอิง (Valuation Date) มีมลูคา่คงเหลือน้อยกว่าหรือเทา่กบั ร้อยละ 85 ของมลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น  

กองทนุจะได้รับเงินลงทนุบางส่วนคืนเป็นหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ท่ีมีผลการด าเนินงาน
คงเหลือน้อยท่ีสุดในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) นัน้ๆ ท่ีราคาตามมูลค่า Strike price มิใช่ ราคาตามมูลค่าตามตลาดหรือมลูค่าหุ้นอ้างอิง
สดุท้าย และได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐ (USD)  

กองทนุจะได้รับเงินลงทนุบางส่วนคืนเป็นหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐ (USD) 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. หุ้น = มลูคา่เงินลงทนุเร่ิมแรก  Strike price* 
2. ผลตอบแทน = เงินลงทนุเร่ิมแรก x ผลตอบแทน (ตอ่ปี) x จ านวนเดือนท่ีลงทนุ 

     12 เดือน 

หมายเหต ุ:  * Strike price = มลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น (Initial Price) x 85%  
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สมมต ิ: การลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 1 สญัญา มีมลูคา่เงินลงทนุเร่ิมแรกเทา่กบั 1,000 USD และ
มีหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ดงันี ้
หุ้น A มลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น (Initial Price)  =  343.00 USD  
หุ้น B มลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น (Initial Price) =  169.00 USD  
หุ้น C มลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น (Initial Price) =  163.00 USD  

วธีิการค านวณผลการด าเนินงานของหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) 
ช่ือหลักทรัพย์ 

 
มูลค่าหุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น 

Po 
มูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย 

Pt 
ผลการด าเนินงาน (%) 
   Pt – Po   x 100 

Po 

ผลการด าเนินงานของหุ้น  
มีมูลค่าคงเหลือ  

(ร้อยละ) 

หุ้น A 343.00 USD 270.00 USD -21.28 78.72 

หุ้น B 169.00 USD 143.65 USD -15.00 85.00 
หุ้น C 163.00 USD 122.00 USD -25.15 74.85 

หุ้น A หุ้น B และ หุ้น C ท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ณ วนัพิจารณามลูคา่หุ้นอ้างอิง (Valuation Date) 
ตวัใดตวัหนึง่มีมลูคา่คงเหลือน้อยกวา่หรือเทา่กบั ร้อยละ 85 ของมลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น  

กองทนุจะได้รับเงินลงทนุบางส่วนคืนเป็นหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐ (USD) 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. หุ้น C ซึง่มีผลการด าเนินงานคงเหลือน้อยท่ีสดุ ดงันี ้
1.1 จ านวนหุ้น C ท่ีกองทนุจะได้รับตามราคา Strike price = 1,000  (163.00x85%)  

  = 1,000  138.55 
  = 7.2176 หุ้น 

ทัง้นี ้กองทนุจะได้รับหุ้นท่ีจ านวน 7 หุ้น  

1.2 ส่วนท่ีเหลือ 0.2176 ของหุ้น C กองทนุจะได้รับเป็นเงินสดตามมลูค่าหุ้นอ้างอิงสดุท้าย เทา่กบั 0.2176 x 122.00 = 26.55 USD 

2. ผลตอบแทน =  1,000  x  6%  x  6 เดือน 
12 เดือน 

  = 30 USD 

ดงันัน้ กองทนุได้รับหุ้น C จ านวน 7 หุ้น เงินสดตามมลูคา่อ้างอิงสดุท้ายของหุ้น C ส่วนท่ีเหลือ 0.2176 หุ้น จ านวนเงิน 26.55 USD และ 
ผลตอบแทน จ านวนเงิน 30 USD   

ตามกรณีท่ี 1 กองทนุจะได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดเทียบเท่าเงินสด ต่อเม่ือผลการด าเนินงานของหุ้นทกุตวัท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง 
(Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ณ วนัพิจารณามลูคา่หุ้นอ้างอิง (Valuation Date) มีมลูคา่คงเหลือมากกวา่ ร้อยละ 85 ของ
มลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น หรือ  
ตามกรณีท่ี 2 หากมีหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ณ วนัพิจารณามลูค่าหุ้นอ้างอิง (Valuation Date) 
มีมลูคา่คงเหลือน้อยกวา่หรือเทา่กบั ร้อยละ 85 ของมลูค่าหุ้นอ้างอิงเร่ิมต้นเพียงตวัใดตวัหนึ่ง กองทนุจะได้รับเงินลงทนุบางส่วนคืนเป็น
หุ้นท่ีเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) โดยจะได้รับเป็นหุ้นท่ีมีผลการด าเนินงานคงเหลือน้อยท่ีสุดใน
ตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) นัน้ๆ และได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐ (USD)  

ทัง้นี ้ หากกองทนุได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดเทียบเท่าเงินสดตามกรณีท่ี 1 ทัง้หมดทกุสญัญาท่ีกองทนุลงทนุ กองทนุจะเลิก
กองทนุตามเง่ือนไขข้อ 1.9 (2) ส่วนข้อมลูโครงการ 
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หมายเหตุ :  
 ข้อมลู และ/หรือเง่ือนไข และ/หรือตวัอย่าง และ/หรือประมาณการจ านวนและราคาหุ้น ตามสมมติฐานนีเ้ป็นเพียงข้อมลูท่ีจดัท าเพ่ือให้ผู้ลงทนุ
มีความเข้าใจในกลไกการลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุันธ์ ประเภท Fixed Coupon 
Note (FCN) ท่ีมีเง่ือนไขการครบก าหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสด และ/หรือทรัพย์สิน
อ่ืนใดเทียบเทา่เงินสด เท่านัน้ มิได้ เป็นการรับประกนัเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุนี ้ดงันัน้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใน
การเปล่ียนแปลงรายละเอียดดงักล่าวได้ในภายหลงัโดยขึน้อยู่กบัตามสภาวะตลาด และ/หรือช่วงเวลาการลงทนุ และ/หรือจ านวนวนัท่ีลงทนุ 

 การค านวณจ านวนหุ้นท่ีกองทนุจะได้รับ (ตามกรณีท่ี 2) หากมีเศษของหุ้นกองทนุจะรับเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ (USD) แทน โดย
ค านวณราคาของหุ้นนัน้ตามมลูคา่หุ้นอ้างอิงสดุท้าย  
 

รายละเอียดหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) 
1. ALIBABA GROUP HOLDING  

- บริษัทระดบัโลกสญัชาตจีิน ด าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี และเป็นผู้น าในการให้บริการหลายประเภท ได้แก่ ด้าน e-Commerce, Search 

Engine, ระบบช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์, โครงสร้างพืน้ฐานของระบบ Internet, AI และคอนเทนต์ Internet ตา่งๆ ผ่านบริษัทใน

เครือเช่น Aliexpress, Taobao.com, Alipay, Tmall etc. 

- ก่อตัง้ในปี 2542 โดยนาย แจ็ก หม่า ได้เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2557  

ณ ราคา 68 ดอลลาร์สหรัฐ  

- ปัจจบุนัซือ้ขาย ADR ในตลาดนิวยอร์ค (NYSE : BABA US) ด้วย มลูคา่ตลาด 500 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉล่ียสงู 

3,500 ล้านดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/BABA:US 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ท่ี www.alibabagroup.com 

2. APPLIED MATERIAL  

- บริษัทสญัชาตอิเมริกนั ผู้ เช่ียวชาญอตุสาหกรรมด้านการผลิต Semiconductors อาท ิไมโครชิพ, จอแสดงผล ส าหรับ TV และ 

Smart Phone รวมถงึผลิตภณัฑ์พลงังานแสงอาทติย์ 

- ก่อตัง้ในปี 2510 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เม่ือวนัท่ี 1ตลุาคม 2515 ณ ราคา 10 ดอลลาร์สหรัฐ 

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดแนสแดก็ (NASDAQ : AMAT US) ด้วย MktCap มลูคา่ 58 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉล่ียสงู 

600 ล้านดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/AMAT:US 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ท่ี www.appliedmaterials.com/ 

3. AMAZON.COM INC  

- บริษัท e-Commerce ระดบัโลก สญัชาตอิเมริกนั ด าเนินธุรกิจ ค้าปลีกออนไลน์ ท่ีน าเสนอขายสินค้าท่ีหลากหลายและครอบคลุม อาท ิ

หนงัสือ, เพลงสากล, คอมพิวเตอร์, อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

- ก่อตัง้ในปี 2537 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2540 ณ ราคา 18 ดอลลาร์สหรัฐ 

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดแนสแดก็ (NASDAQ : AMZN US) ด้วย MktCap มลูคา่ 780 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉล่ียสงู 

7,500 ล้านดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/AMZN:US 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ท่ี www.amazon.com 

 

 

 

https://www.bloomberg.com/quote/BABA:US
http://www.alibabagroup.com/
https://www.bloomberg.com/quote/AMAT:US
http://www.appliedmaterials.com/
https://www.bloomberg.com/quote/AMZN:US
http://www.amazon.com/
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4. NVIDIA CORP  

- บริษัทสญัชาตอิเมริกนั ท าธุรกิจเก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นท่ีรู้จกัของบริษัทนีค้ือ "หน่วยประมวลผล

ทางด้านกราฟฟิก (GPUs)" ส าหรับคอมพิวเตอร์, เกมส์, รถยนต์, และสมาร์ทโฟน 

- ก่อตัง้ในปี 2536 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2542 ณ ราคา 12 ดอลลาร์สหรัฐ 

- ปัจจุบนัซือ้ขายในตลาดแนสแด็ก (NASDAQ : NVDA US) ด้วย MktCap มลูคา่ 150  พนัล้านดอลลาร์ มลูค่าการเทรดเฉล่ียสงู 

3,300 ล้านดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/NVDA:US 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ท่ี www.nvidia.com 

5. ACTIVISION BLIZZARD 

- บริษัทเกมส์ยกัษ์ใหญ่ของโลก สญัชาตอิเมริกนั เกิดจากการควบกิจการของบริษัทเกมส์รายใหญ่ 2 ราย Activision กบั Blizzard 

ในปี 2550 

- ก่อตัง้ในปี 2534 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน 2526 ณ ราคา 12 ดอลลาร์สหรัฐ 

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดแนสแดก็ (NASDAQ : ATVI US) ด้วย MktCap มลูคา่ 54 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉล่ียสงู 400 

ล้านดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/ATVI:US 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ท่ี www.activision.com 

6. INTUITIVE SURGICAL INC 

- บริษัทผลิตและพฒันาหุน่ยนต์ทางการแพทย์ส าหรับการผ่าตดั สญัชาตอิเมริกนั หุ่นยนต์ da Vinci Surgical System ท าหน้าท่ีเป็น

ดวงตาและแขนกล ให้แพทย์ท างานได้อย่างแม่นย า ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยการตดิตัง้มากกว่า 4,500 เคร่ืองทัว่โลก 

- ก่อตัง้ในปี 2538 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เม่ือวนัท่ี 12 มิถนุายน 2543 ณ ราคา 9 ดอลลาร์สหรัฐ 

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดแนสแดก็ (NASDAQ : ISRG US) ด้วย MktCap มลูคา่ 52 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉล่ียสงู 818 

ล้านดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/ISRG:US 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ท่ี www.intuitivesurgical.com 

7. NETFLIX, INC 

- บริษัทสญัชาตอิเมริกนั ให้บริการวีดีโอ Online Streaming ถกูลิขสิทธิ ซึง่มีจดุเร่ิมต้นมาจากการให้เช่ายืม DVD ผ่านทาง

ไปรษณีย์ ปัจจบุนับริษัทให้บริการมากกวา่ 190 ประเทศ และขยายธุรกิจไปยงัการผลิตภาพยนตร์และซีรีย์ 

- ก่อตัง้ในปี 2540 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2545 ณ ราคา 15 ดอลลาร์สหรัฐ 

- ปัจจุบนัซือ้ขายในตลาดแนสแด็ก (NASDAQ : NFLX US) ด้วย MktCap มลูคา่ 152 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉล่ียสงู 2,000 

ล้านดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/NFLX:US 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ท่ี http://ir.netflix.com 

 

 

 

 

https://www.bloomberg.com/quote/NVDA:US
http://www.nvidia.com/
https://www.bloomberg.com/quote/ATVI:US
http://www.activision.com/
https://www.bloomberg.com/quote/ISRG:US
http://www.intuitivesurgical.com/
https://www.bloomberg.com/quote/NFLX:US
http://www.ir.netflix.com/
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8. TESLA, INC. 

- บริษัทสญัชาตอิเมริกนั ออกแบบ ผลิต และจ าหน่ายรถพลงังานไฟฟ้า รถยนต์ท่ีมีช่ือเสียง Model S และ Model X ซึง่เป็นรถยนต์

ไฟฟ้าส่วนบุคคล Hi-end และ Model 3 ท่ีราคาเข้าถงึได้ บริษัทยงัผลิตแบตเตอร่ีลิเทียม-ไอออน โดยมีโรงงานผลิตแบตเตอร่ีอย่าง

โรงงาน Gigafactory  

- ก่อตัง้ในปี 2546 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2553 

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดแนสแดก็ (NASDAQ : TSLA US) ด้วย MktCap มลูคา่ 48 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉล่ียสงู 

1,700 ล้านดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/TSLA:US 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ท่ี www.tesla.com 

9. TAIWAN SEMICONDUCTOR 

- บริษัทสญัชาตไิต้หวนั เป็นบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัหนึง่ในตลาดไต้หวนั ผลิตชิน้ส่วนชิปตามออเดอร์ ให้บริษัทเทคโนโลยี

ชัน้น า มีส่วนบง่การตลาดมากท่ีสดุในโลก โดยมีลกูค้ารายใหญ่อาท ิApple และ Nvidiaน าไปใช้ผลิตโทรศพัท์มือถือและการ์ดจอ

ส าหรับคอมพิวเตอร์ 

- ก่อตัง้ในปี 2530 เสนอขายหุ้น ADR เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2550 ณ ราคา 10.68 ดอลลาร์สหรัฐ 

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดนิวยอร์ค (NYSE : TSM US) ด้วย MktCap มลูคา่ 200 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉล่ียสงู 330 

ล้านดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/TSM:US  

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ท่ี www.tsmc.com.tw 

10. MORGAN STANLEY 

- บริษัทสญัชาตอิเมริกนั ด าเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินทัว่โลก แก่ ลกูค้ารายบคุคล ลกูค้าสถาบนั วานิชธนกิจ (Investment 

Banking) รวมถงึบริษัทจดัการกองทนุ 

- ก่อตัง้ในปี 2478 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2529  

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดนิวยอร์ค (NYSE: MS US) ด้วย MktCap มลูคา่ 88 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉล่ียสงู 424 ล้าน

ดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/MS:US 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ท่ี www.morganstanley.com 

11. SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LTD. 

- บริษัทพฒันาและผลิตเลนส์ครบวงจรรายใหญ่ สญัชาตจีิน ส าหรับอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกล้องหลายรูปแบบ โดยเป็นผู้ ผลิต

เลนส์เพ่ือรองรับอปุกรณ์ตา่งๆ อาท ิเลนส์กล้องมือถือ กล้องวงจรปิด กล้องเซนเซอร์รถยนต์ กล้องจลุทรรศน์ ฯลฯ ส าหรับส่งให้

ผู้ผลิตอปุกรณ์ส าเร็จรูปชัน้น าทัว่ไป อาท ิ Huawei  และ Sony 

- ก่อตัง้ในปี 2527 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เม่ือปี 2550  

- ปัจจุบนัซือ้ขายในตลาดฮ่องกง (HKEX : 2382 HK)  ด้วย MktCap มลูคา่ 170 พนัล้านฮ่องกงดอลลาร์ มลูค่าการเทรดเฉล่ียสงู 240 

ล้านฮ่องกงดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/2382:HK 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ท่ี www.sunny-optics.com 

 

 

http://www.tesla.com/
https://www.bloomberg.com/quote/TSM:US
http://www.tsmc.com.tw/
https://www.bloomberg.com/quote/MS:US
http://www.morganstanley.com/
https://www.bloomberg.com/quote/2382:HK
http://www.sunny-optics.com/
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12. AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 

- บริษัทสญัชาตจีิน ผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกบัเสียง ระบบสมัผสั การสัน่สะเทือน และเลนส์ โดยคดิเป็นอปุกรณ์ขนาดเล็ก

เกือบทัง้หมด ของ Smart Device โดยส่งให้ลกูค้ารายใหญ่ อาท ิApple Inc. 

- ก่อตัง้ในปี 2536 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2548  

- ปัจจุบนัซือ้ขายในตลาดฮ่องกง (HKEX : 2018 HK) ด้วย MktCap มลูคา่ 141 พนัล้านฮ่องกงดอลลาร์ มลูค่าการเทรดเฉล่ียสงู 1,070 

ล้านฮ่องกงดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/2018:HK 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ท่ี www.aactechnologies.com 

13. GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 

- บริษัทสญัชาติจีน ผลิตรถยนต์ส่วนบุคคลขนาดใหญ่ตดิ 1 ใน 10 อนัดบัแรกของจีน เจ้าของแบรนด์รถยนต์ Geely และ Lynk & Co 

นอกจากนีบ้ริษัทได้ซือ้กิจการ Volvo, Proton และ Lotus เพ่ือเพิ่มความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยี และเพิ่มโอกาสในหารบกุตลาด

ตะวนัตกมากขึน้ 

- ก่อตัง้ในปี 2529 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2550 ณ ราคา 1.06 ฮ่องกงดอลลาร์ 

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดฮ่องกง (HKEX : 175 HK) ด้วย MktCap มลูคา่ 198 พนัล้านฮ่องกงดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉล่ียสงู 

940 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/175:HK 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ท่ี www.geelyauto.com.hk 

14. NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. 

- บริษัทผู้น าโรงเรียนติวเตอร์เอกชนในจีน สอนภาษาตา่งชาติหลายภาษา ทัง้ภาษาองักฤษ, เยอรมนั, ญ่ีปุ่ น, ฝร่ังเศส ฯลฯ ส าหรับ

ระดบัชัน้อนบุาล ถงึคอร์สสอนภาษาส าหรับบริษัทต่างชาตใินจีน และหลกัสตูรเตรียมสอบ TOEFL, SAT, ACT, IELTS, GRE, GMAT, 

LSAT, BEC and TOEIC โดยบริษัทมีปัจจยัเติบโตจากประชากรจีนท่ีสามารถพูดภาษาองักฤษได้น้อยกว่าร้อยละ 1 ของประชากร

ทัง้ประเทศ และการแข่งขนัเข้าวทิยาลยัในประเทศสงู จงึท าให้นกัเรียนมีแนวโน้มสอบเข้ามหาวิทยาลยัต่างประเทศมากขึน้ 

- บริษัทก่อตัง้ในปี 2536 เสนอขายหุ้น ADR เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2549 ณ ราคา 15 ดอลลาร์สหรัฐ 

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดนิวยอร์ค (NYSE: EDU US) ด้วย MktCap มลูคา่ 15 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉล่ียสงู 135 ล้าน

ดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/EDU:US 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ท่ี http://www.neworiental.org/english/ 

15. BYD AUTO CO., LTD 

- บริษัทผลิตรถยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ โดยมีความเช่ียวชาญและครองตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีน นอกจากนีบ้ริษัทขยาย

ธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้า Skyrail ในประเทศจีน โดยมีแผนก่อสร้างในหลายเมืองในประเทศจีน รวมถงึที่ก่อสร้างแล้วท่ี เมือง lloilo 

ในประเทศฟิลลิปปินส์  บริษัทมีนายวอร์เรน บฟัเฟตเป็นผู้ ถือหุ้นอยู่ด้วย 

- ก่อตัง้ในปี 2538 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2545 ณ ราคา  

- ปัจจุบนัซือ้ขายในตลาดฮ่องกง (HKEX : 1211 HK) ด้วย MktCap มลูคา่ 158 พนัล้านฮ่องกงดอลลาร์ มลูค่าการเทรดเฉล่ียสงู  116 

ล้านฮ่องกงดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/1211:HK 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ท่ี www.byd.com.cn 

 

 

https://www.bloomberg.com/quote/2018:HK
http://www.aactechnologies.com/
https://www.bloomberg.com/quote/175:HK
http://www.geelyauto.com.hk/
http://www.neworiental.org/english/
https://www.bloomberg.com/quote/1211:HK
http://www.byd.com.cn/
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 กลยทุธ์ในการบริหารจดัการกองทนุ :อ่ืนๆ 
1. ในช่วงแรก 6 เดือนแรก (แตไ่ม่ต ่ากวา่ 5 เดือน ไม่เกิน 7 เดือน) นบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม กองทนุมีกลยุทธ์
การลงทนุครัง้เดียว (buy-and-hold) โดยกองทนุจะเน้นลงทนุตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้
อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ท่ีมีอายสุญัญาตามกรอบเวลาดงักล่าว 
2. หลงัจากครบระยะเวลาตามข้อ 1 ข้างต้น หากปรากฎวา่กองทนุได้รับหุ้นตวัใดก็ตามท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในแตล่ะ
ตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) กองทนุจะลงทนุเฉพาะในหุ้นตวันัน้ๆ ท่ีได้รับมาจากการลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) ตามเดมิ ส่วนท่ีเหลือกองทนุจะลงทนุในตราสารหนี ้และ/หรือตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ และ/หรือตราสารทางการเงิน 
และ/หรือหน่วยลงทนุของกองทนุ เป็นต้น  
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- ผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย ท่ีมีความเข้าใจในทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุและยอมรับความเส่ียงได้สูงกว่านกัลงทนุทัว่ไป โดยจะน าเงินไปลงทนุใน
ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) โดยสญัญาดงักล่าวมี
เง่ือนไขการครบก าหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดเทียบเท่า
เงินสด ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในสญัญา  

- ผู้ลงทนุท่ีสามารถยอมรับความผนัผวนของราคาหุ้นต่างประเทศท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และมีความเข้าใจและสามารถ
ยอมรับความเส่ียงของการลงทนุในตา่งประเทศ 

- ผู้ลงทนุไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ในช่วง 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต ่ากว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทนุรวม  

- ผู้ลงทนุท่ีเข้าใจว่ามลูค่าหน่วยลงทนุ 10.60 บาทต่อหน่วย ท่ีก าหนดไว้ หลงัจากท่ีกองทนุไม่เข้าเง่ือนไขการเลิกกองทนุตามท่ีก าหนดไว้ใน
โครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ ไม่ใช่การรับประกนัผลตอบแทนจากการลงทนุ  

 
กองทุนนี ้ไม่เหมาะ กับใคร 

- ผู้ลงทนุท่ีต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทนุ เพ่ือรับเงินในช่วง 6 เดือนแรก (แตไ่ม่ต ่ากว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นบัแตว่นัจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 

- ผู้ลงทนุท่ีเน้นได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
 
 

  ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงกองทุนรวมนี ้
 

 อ่านหนงัสือชีช้วนฉบบัเตม็  หรือสอบถามผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ  

 อย่าลงทนุหากไม่เข้าใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 
 
  

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 
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1. กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทนุ กองทนุจึงมีความเส่ียงมากกว่า

กองทนุรวมท่ีลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทนุในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทนุ สูงกว่าการลงทนุในหลกัทรัพย์
อ้างอิงโดยตรง  

2. ในช่วง 6 เดือนแรก (แตไ่ม่ต ่ากวา่ 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม กองทนุน าเงินไปลงทนุ
ในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) มีความเส่ียงท่ี
เกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ผิดพลาด ท าให้ได้รับ
ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั หรืออาจท าให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทัง้หมดได้ กองทุนรวมจึงมีความเส่ียงมากกว่า
กองทนุรวมที่ลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทนุควรศกึษาให้เข้าใจก่อนการลงทนุ  

3. การลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) 
กองทนุจะลงทนุมากกว่า 1 สญัญา และมีหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในแต่ละตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) มากกว่า 1 หุ้น 
โดยแตล่ะสญัญามีเง่ือนไขการครบก าหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนใดเทียบเท่าเงินสด โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของหุ้นทุกตวัท่ีเป็นเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้า
หลกัทรัพย์ (Basket) นัน้ๆ 

4. กองทนุมีหลกัเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนซบัซ้อน ผู้ลงทนุควรศกึษาให้เข้าใจก่อนการลงทนุ 

5. หากกองทนุครบก าหนดและเข้าเง่ือนไขได้รับหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) อาจท าให้ผู้ลงทนุ
ได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั หรืออาจท าให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทัง้หมดได้ เน่ืองจากราคาของหุ้นท่ีกองทุน
ได้รับมาเป็นราคาตามมลูคา่ Strike price มิใช่ ราคาตามมลูคา่ตามตลาดหรือมลูคา่หุ้นอ้างอิงสดุท้าย 

6. บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกเท่านัน้ โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการ
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

7. ผู้ลงทนุไม่สามารถส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกได้ในช่วง 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต ่ากว่า 5 เดือน และไม่เกิน 
7 เดือน) นบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม  

8. บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัแิละด าเนินการเลิกกองทนุโดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว หาก 
ณ วนัพิจาณาเง่ือนไขการครบก าหนดไถ่ถอนการลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้
อนพุันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ท่ีกองทุนลงทุนเข้าเง่ือนไขได้รับการไถ่ถอนโดยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนใดเทียบเทา่เงินสดทัง้หมดทกุสญัญาท่ีกองทนุลงทนุ  หากไม่เกิดเหตกุารณ์เลิกกองทนุตามเง่ือนไขดงักล่าว บริษัทจดัการจะ
เปิดให้มีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 

9. หลงัจากครบก าหนดการลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้ อนพุันธ์ ประเภท Fixed Coupon 
Note (FCN) และหากมีวนัใดมลูคา่หน่วยลงทนุในวนัท าการก่อนหน้ามีมลูค่าเท่ากบัหรือมากกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิด าเนินการเลิกกองทนุและจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัทิกุรายโดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

10. ผู้ลงทนุควรตระหนกัว่ามลูคา่หน่วยลงทนุเป้าหมาย 10.60 บาทตอ่หน่วย ไม่ใช่การรับประกนัผลตอบแทนจากการลงทนุ ทัง้นี ้จ านวนเงิน
ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับจากการเลิกกองทนุเม่ือค านวณเป็นมลูค่าตอ่หน่วยลงทนุอาจมีมลูค่าต ่ากวา่มลูคา่ 10.60 บาทตอ่หน่วย ซึง่เป็น
มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีก าหนดเป็นเง่ือนไขในการเลิกกองทนุ เน่ืองจากการหกัคา่ใช้จ่าย การกนัส ารองคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องของกองทนุ (ถ้ามี) 
และ/หรือ การปรับตวัขึน้ลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุในระหวา่งที่กองทนุด าเนินการ
จ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินดงักล่าว  

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 
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11. กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในประเทศสหรัฐอเมริกาและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณา
การกระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 

12. กองทนุรวมนีอ้าจมีการลงทนุในตราสาร non-investment gradec และ/หรือ unrated และ/หรือ unlisted ผู้ลงทนุอาจมีความเส่ียงสูงขึน้
จากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ 

13. กองทนุอาจปอ้งกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวม : ผู้ลงทนุอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากการ
ปอ้งกนัความเส่ียงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวมในการพิจารณาวา่จะปอ้งกนัความเส่ียงหรือไม่ 

 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 

ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) 
                    

ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนินงาน (SD) 
           ต ่า                       สงู 

ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหน่ึง (high issuer concentration risk) 

การกระจกุตวัลงทนุ 
ในผู้ออกตราสารรวม 
           ต ่า                       สงู 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (exchange rate risk) 

การปอ้งกนัความเส่ียง fx 

           ต ่า        สงู 

 

 

โอกาสขาดทุนเงนิต้น 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง เสี่ยงปานกลาง 

ค่อนข้างต ่า 

เสี่ยงต ่า เสี่ยงสูงมาก 

เสี่ยงสูง 

สูง ต ่า 

≤ 5% 

เดือน  

5 - 10% 

 

10 - 15% 

 

15 - 25% 

 

> 25% 

≤ 10% 

  

10 - 20% 20 - 50% 50 - 80% 

 

> 80% 

ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไมป่้องกนั 
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ คุณจะได้รับดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน* 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

 
หมายเหต ุ:  
- คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี)  
- คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทนุรวมทัง้หมดจะไม่เกินอตัราร้อยละของรวมคา่ใช้จ่ายสงูสดุ 
- คา่ธรรมเนียมการจดัตัง้กองทนุรวม เป็นอตัราร้อยละของจ านวนเงินทนุจดทะเบียนกองทนุรวมครัง้แรก ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายจดัตัง้กองทนุรวม
ถกูรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ แล้ว 
 
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 

รายการ สูงสูดไม่เกิน 
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  1.50 
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี 

คา่ธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า  1.50 
คา่ธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก  ไม่มี 
คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 50 บาท ตอ่รายการ 

คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแทนฉบบัเดมิที่สญูหาย 50 บาท ตอ่ 1 ฉบบั 
คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามที่จ่ายจริง 
หมายเหต ุ:  
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า จากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน
แตล่ะกลุ่มหรือแตล่ะคนไม่เทา่กนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคดิคา่ธรรมเนียมดงักล่าวโดยประกาศผ่าน
เวบ็ไซต์บริษัทจดัการและ/หรือเวบ็ไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

- คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านอง
เดียวกนั (ถ้ามี)  

ไม่เรียกเก็บ   สูงสุดไม่เกิน  0.08 

 สูงสุดไม่เกิน 1.00 

  สูงสุดไม่เกิน 3.00 

 สูงสุดไม่เกิน 6.80 สูงสุดไม่เกิน 6.80  

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

7.00 

8.00 

การจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน จัดตัง้กองทุน ค่าใช้จ่ายอื่น รวมค่าใช้จ่าย 
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ค่าธรรมเนียมเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียม 
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*ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต* 
 
ดัชนีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) 
ไม่มี เน่ืองจากกองทนุไม่สามารถวดัผลการด าเนินงานได้ เพราะอตัราผลตอบแทนของกองทนุจะขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทน
ของตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะเจาะจงที่สร้างขึน้ส าหรับกองทนุนีโ้ดยเฉพาะ 
 
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คอื - 
สามารถดขู้อมลูปัจจบุนัได้ท่ี : http://www.aimc.or.th 
 
 
  

ผลการด าเนินงานในอดีต 
 

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


16 
 

 
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
วันจดทะเบียน ………………… 

อายุโครงการ ไม่ก าหนดอายโุครงการ หรือเลิกกองทนุหากปรากฎเหตุตามข้อใดข้อหนึง่
ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตก่รณี 
1. ในกรณีท่ี ณ วนัครบก าหนดอายใุนตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) กองทนุได้รับเงินลงทนุคืนเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอ่ืน
ใดเทียบเทา่เงินสดทัง้หมด หรือ 
2. หลงัจากครบก าหนดการลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) และหากมีวนัใดมลูคา่หน่วยลงทนุในวนัท าการก่อนหน้ามี
มลูคา่เท่ากบัหรือมากกวา่ 10.60 บาทตอ่หน่วย 

ซือ้และขายคืนหน่วยลงทุน วันท าการซือ้ :  
บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
ครัง้แรก (IPO) เทา่นัน้ (กองทนุจะไม่เปิดขายหลงั IPO) 

ครัง้แรกมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก  :  1,000,000.00 บาท 

มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป  :  ไม่ก าหนด 

วันท าการขาย :  
กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 

- ในช่วง 6 เดือนแรก (แตไ่ม่ต ่ากวา่ 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นบัแต่วนั 
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม บริษัทจดัการจะยงัไม่เปิดรับค าสัง่ 
ขายคืนหน่วยลงทนุ 

- หลงัช่วง 6 เดือนแรก (แตไ่ม่ต ่ากว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นบัแตว่นั 
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม บริษัทจดัการจะเปิดรับค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ “ทกุวนัท าการซือ้ขาย” ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ – 15.30 น.  
เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุได้รับหุ้นตวัใดตวัหนึง่ท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) 
ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ทัง้นี ้จะประกาศวนัเร่ิมรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 7 วนัท าการ หลงัจากวนัครบอายกุารลงทนุ 

มลูคา่ขัน้ต ่าของการขายคืน  : ไม่ก าหนด 

ยอดคงเหลือขัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

ระยะเวลาการรับเงินคา่ขายคืน  : ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยไม่นบัรวม
วนัหยดุท าการในต่างประเทศ ซึง่บริษัทจดัการจะประกาศวนัหยดุท าการใน
ตา่งประเทศ ผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการและ/หรือเวบ็ไซต์ของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
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กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ  
บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัขิองผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย 
โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายตกลงยินยอมให้บริษัทจดัการและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ด าเนินการขายคืนหน่วย
ลงทนุอตัโนมตัเิม่ือเป็นไปตามข้อใดข้อหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตก่รณี 
1. ในกรณีท่ี ณ วนัครบก าหนดอายุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) กองทนุได้รับเงินลงทนุคืนเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอ่ืน
ใดเทียบเทา่เงินสดทัง้หมด หรือ 
2. หลงัจากครบก าหนดการลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) 
และหากเกิดเหตกุารณ์ท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุในวนัท าการก่อนหน้ามีมลูค่า
เทา่กบัหรือมากกวา่ 10.60 บาทตอ่หน่วย ทัง้นี ้จ านวนเงินท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ได้รับจากการเลิกกองทนุเม่ือเกิดเหตกุารณ์ตามเง่ือนไขการเลิกกองทนุเม่ือ
ค านวณเป็นมลูค่าตอ่หน่วยลงทนุอาจมีมลูค่าต ่ากว่ามลูค่า 10.60 บาทต่อหน่วย 
ซึง่เป็นมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีก าหนดเป็นเง่ือนไขในการเลิกกองทนุ เน่ืองจากการ
หกัค่าใช้จ่าย การกนัส ารองคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องของกองทนุ(ถ้ามี) และ/หรือ 
การปรับตวัขึน้ลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ี
กองทนุลงทนุในระหวา่งท่ีกองทนุด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ดงักล่าว 
ทัง้นี ้เม่ือเข้าเง่ือนไขการเลิกกองทนุดงักล่าว บริษัทจะด าเนินการเลิกกองทนุ
ตามข้อ 22 การเลิกกองทนุรวม (ส่วนข้อผกูพนั) 
 
คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพย์สินรายวนัได้ท่ี : 
- website : www.assetfund.co.th  
- NAV Center ท่ี www.thaimutualfund.com 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน นายณัฐพล จนัทร์สิวานนท์ เร่ิมบริหารตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทนุ 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ 
กองทุนรวม (PTR) 

- 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน บริษัท หลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั  
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ขึน้ 

ตดิต่อสอบถาม รับหนังสือชีช้วน หรือ ร้องเรียน บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร์ ชัน้ 17  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ : 0-2672-1111 
Website : www.assetfund.co.th 
E-mail : customercare@assetfund.co.th 

ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ 

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ได้ท่ี http://www.assetfund.co.th 

http://www.assetfund.co.th/
http://www.assetfund.co.th/
mailto:customercare@assetfund.co.th
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 การลงทนุในหน่วยลงทนุ ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก จงึมีความเส่ียงจากการลงทนุ
ซึง่ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเตม็จ านวน 

 ได้รับอนมุตัจิดัตัง้ และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต. 

 การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะ
ผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวม และขอรับรองวา่ข้อมลูดงักล่าวถกูต้อง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ท าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด 
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ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีมลูค่าของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุจะ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 
ซึง่พิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทนุรวมมความผันผวนจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์สงู 
 
ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร (high issuer concentration risk) พิจารณาจากการลงทนุแบบกระจุกตวัใน
ตราสารของผู้ออก คู่สญัญา หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีภาระผูกพนัตามตราสารหรือสญัญานัน้ รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั 
ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไม่รวมถงึกรณีการลงทนุในทรัพย์สิน ดงันี ้
1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลง ของอตัราแลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อ
มลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทุนรวมลงทนุด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทแข็ง กองทนุรวมจะได้
เงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงท่ีบาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้
กวา่เดมิด้วยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความเส่ียงจากดงักล่าว ซึง่ท าได้
ดงัตอ่ไปนี ้
- ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทนุอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากการป้องกนัความเส่ียงขึน้อยู่กบัดลุย
พินิจของผู้จดัการกองทนุรวมในการพิจารณาวา่จะปอ้งกนัความเส่ียงหรือไม่  
  

ค าอธิบายเพิ่มเติม 
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ผลการด าเนินงานของรายละเอียดหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ย้อนหลัง 5 ปี 

1. ALIBABA GROUP HOLDING  

 
 แหล่งท่ีมาของข้อมลูจาก Bloomberg ระหวา่งวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 – 11 กรกฎาคม 2561  

 สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/BABA:US 

 ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
2. APPLIED MATERIAL  

 
 แหล่งท่ีมาของข้อมลูจาก Bloomberg ระหวา่งวนัท่ี 3 มิถนุายน 2556 – 11 กรกฎาคม 2561 

 สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/AMAT:US 

 ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
 

อื่นๆ 
 

https://www.bloomberg.com/quote/BABA:US
https://www.bloomberg.com/quote/AMAT:US
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3. AMAZON.COM INC  

 
 แหล่งท่ีมาของข้อมลูจาก Bloomberg ระหวา่งวนัท่ี 3 มิถนุายน 2556 – 11 กรกฎาคม 2561 

 สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/AMZN:US 

 ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
4. NVIDIA CORPORATION 

 
 แหล่งท่ีมาของข้อมลูจาก Bloomberg ระหวา่งวนัท่ี 3 มิถนุายน 2556 – 11 กรกฎาคม 2561 

 สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/NVDA:US 

 ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
 
 
 
 

https://www.bloomberg.com/quote/AMZN:US
https://www.bloomberg.com/quote/NVDA:US
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5. ACTIVISION BLIZZARD 

 
 แหล่งท่ีมาของข้อมลูจาก Bloomberg ระหวา่งวนัท่ี 3 มิถนุายน 2556 – 11 กรกฎาคม 2561 

 สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/ATVI:US 

 ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
6. INTUITIVE SURGICAL INC 

 
 แหล่งท่ีมาของข้อมลูจาก Bloomberg ระหวา่งวนัท่ี 3 มิถนุายน 2556 – 11 กรกฎาคม 2561 

 สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/ISRG:US 

 ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
 
 
 
 
 

https://www.bloomberg.com/quote/ATVI:US
https://www.bloomberg.com/quote/ISRG:US
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7. NETFLIX, INC. 

 
 แหล่งท่ีมาของข้อมลูจาก Bloomberg ระหวา่งวนัท่ี 3 มิถนุายน 2556 – 11 กรกฎาคม 2561 

 สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/NFLX:US 

 ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
8. TESLA, INC. 

 
 แหล่งท่ีมาของข้อมลูจาก Bloomberg ระหวา่งวนัท่ี 3 มิถนุายน 2556 – 11 กรกฎาคม 2561 

 สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/TSLA:US 

 ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
 
 
 
 

https://www.bloomberg.com/quote/NFLX:US
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9. TAIWAN SEMICONDUCTOR 

 
 แหล่งท่ีมาของข้อมลูจาก Bloomberg ระหวา่งวนัท่ี 3 มิถนุายน 2556 – 11 กรกฎาคม 2561 

 สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/TSM:US 

 ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
10. MORGAN STANLEY 

 
 แหล่งท่ีมาของข้อมลูจาก Bloomberg ระหวา่งวนัท่ี 3 มิถนุายน 2556 – 11 กรกฎาคม 2561 

 สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/MS:US 

 ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
 
 
 
 

https://www.bloomberg.com/quote/TSM:US
https://www.bloomberg.com/quote/MS:US
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11. SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LTD. 

 
 แหล่งท่ีมาของข้อมลูจาก Bloomberg ระหวา่งวนัท่ี 3 มิถนุายน 2556 – 11 กรกฎาคม 2561 

 สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/2382:HK 

 ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
12. AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 

 
 แหล่งท่ีมาของข้อมลูจาก Bloomberg ระหวา่งวนัท่ี 3 มิถนุายน 2556 – 11 กรกฎาคม 2561 

 สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/2018:HK 

 ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
 
 
 
 

https://www.bloomberg.com/quote/2382:HK
https://www.bloomberg.com/quote/2018:HK
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13. GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 

 
 แหล่งท่ีมาของข้อมลูจาก Bloomberg ระหวา่งวนัท่ี 3 มิถนุายน 2556 – 11 กรกฎาคม 2561 

 สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/175:HK 

 ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
14. NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP  

 

 แหล่งท่ีมาของข้อมลูจาก Bloomberg ระหวา่งวนัท่ี 3 มิถนุายน 2556 – 11 กรกฎาคม 2561 

 สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/EDU:US 

 ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
 
 
 
 

https://www.bloomberg.com/quote/175:HK
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15. BYD AUTO CO., LTD 

 
 แหล่งท่ีมาของข้อมลูจาก Bloomberg ระหวา่งวนัท่ี 3 มิถนุายน 2556 – 11 กรกฎาคม 2561 

 สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ท่ี https://www.bloomberg.com/quote/1211:HK 

 ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
 

 

https://www.bloomberg.com/quote/1211:HK

