
 

 

 
 
 
 
 

หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทร์ิน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

Asset Plus Global Complex Return 1 Not for Retail Investors  

(ASP-GCOM 1) 
“ผู้ลงทนุไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทนุนีใ้นช่วง 6 เดือนได้ และกองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในผู้ออก 

และหมวดอตุสาหกรรม Information Technology และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคลอ่ง  
ดงันัน้ หากมีปัจจยัลบที่สง่ผลกระทบตอ่การลงทนุดงักลา่ว ผู้ลงทนุอาจสญูเสียเงินลงทนุจ านวนมาก” 

 

 
 



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทร์ิน 1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 1 

หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม – ข้อมูลสรุปโครงการฯ 

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทร์ิน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
 

ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม  

ประเภท : กองทนุผสม 

อายุโครงการ : ไม่ก านดอายโุครงการ หรือเลิกกองทนุหากปรากฎเหตกุารตามข้อใดข้อหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตก่รณี 
1. บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติและด าเนินการเลิกกองทนุโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ

หน่วยลงทุนแล้ว หาก ณ วนัครบก าหนดอายุในการลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ท่ีกองทนุลงทนุเข้าเง่ือนไขได้รับการครบก าหนดไถ่ถอน
โดยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดเทียบเท่าเงินสดทัง้หมดทกุสญัญาท่ีกองทนุลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะประกาศวนัท่ีพิจารณาเง่ือนไขและวนัครบก าหนดอายุสัญญาดงักล่าว ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการหลงัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมเรียบร้อยแล้ว ภายใน 7 วนัท าการ 
หากไม่เกิดเหตกุารณ์เลิกกองทนุตามเง่ือนไขข้างต้น บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจ
ของผู้ลงทนุและจะแจ้งวนัเปิดรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทราบผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ ภายใน 7 วนัท าการ
หลงัจากวนัครบก าหนดอายุการลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ 
ประเภท Fixed Coupon Note (FCN)  

2. หลงัจากครบก าหนดการลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ 
ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) และหากมีวนัใดมลูคา่หน่วยลงทนุในวนัท าการก่อนหน้ามีมลูค่าเท่ากบัหรือ
มากกวา่ 10.60 บาทต่อหน่วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิด าเนินการเลิกกองทนุและจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ
ทกุรายโดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed 
Coupon Note (FCN) ท่ีมีอายปุระมาณ 6 เดือน (แตไ่ม่ต ่ากวา่ 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นบัแต่วนัจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 

 
วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : วนัท่ี 14 มิถนุายน 2561 

กองทุนรวมนีจ้ะน าเงนิไปลงทุนในทรัพย์สินใด 
กองทนุมีนโยบายลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี ้และ/หรือ
ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือหน่วยลงทนุของกองทนุ เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทนุกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์/
REITs หน่วยลงทนุกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และ/หรือกองทนุอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่าง
ใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่างตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ 
โดยจะพิจารณาปรับสดัส่วนการลงทนุได้ตัง้แตร้่อยละ 0 ถงึ 100 ของมลูคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุจะมีการลงทนุท่ีส่งผล
ให้มี net exposure ท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียงตา่งประเทศโดยเฉล่ียรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

ในช่วง 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต ่ากว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม กองทนุจะเน้นลงทนุ
ในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (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 าหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นท่ีเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง 
(Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดเทียบเทา่เงินสดเม่ือครบอายกุารลงทนุ 



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทร์ิน 1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 2 

กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) ตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการ
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) และตราสารทนุท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจมีการลงทนุหรือมีไว้
ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) ซึง่รวมถึงการป้องกนั 
ความเส่ียงท่ีมีอยู่จากการลงทนุ เช่น การท าสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดท่ีอ้างอิงกบัราคาตราสาร อตัราดอกเบีย้ และ/หรือสญัญาฟิวเจอร์ 
เป็นต้น ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์หรือ
ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในส่วนการลงทนุในต่างประเทศ บริษัทจดัการมีนโยบายท่ีจะท าการป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  ตาม
ความเหมาะสมส าหรับสภาวะการณ์ในแตล่ะขณะ ซึง่ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ โดยผู้จดัการกองทนุจะพิจารณาจากปัจจยั
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลงั เป็นต้น เพ่ือคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปล่ียน 

รายละเอียดเก่ียวกับลักษณะพเิศษ  
กองทนุจะลงทนุในสดัส่วนประมาณ 100% ของมลูค่าท่ีจ าหน่ายได้ครัง้แรกของกองทนุรวม ในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นหุ้นจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ โดยผู้ออกหรือคูส่ญัญาหรือผู้ค า้ประกนั เป็นสถาบนัการเงิน และ/หรือ นิติบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลเฉพาะกิจ 
(special purpose vehicle : SPV) ในต่างประเทศ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) และ/หรือท่ี
มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้  (Non-Investment grade)  และ/หรือไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
(Unrated) โดยมีเง่ือนไขการครบก าหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นท่ีเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนใดเทียบเทา่เงินสดเม่ือครบอายุการลงทนุ ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในตราสารดงักล่าวท่ีมีอายุประมาณ 6 เดือน (แต่ไม่ต ่ากว่า 
5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม  
ทัง้นี ้ ผู้ออกหรือคู่สญัญาของตราสารท่ีมีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) จะค านวณและส่งราคาท่ีเป็นมลูค่ายุติธรรม
มายงับริษัทจดัการทกุวนัท าการและบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวทกุวนัท่ี 15 และวนัท าการสุดท้ายของเดือน ทัง้นี ้ในกรณีตรงกบั
วนัหยดุท าการของบริษัทจดัการจะเล่ือนเป็นวนัท าการถดัไป โดยผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือ Bloomberg เป็นต้น 

เงื่อนไขของการลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed 
Coupon Note (FCN) 
ข้อมลูและตวัอย่างตามสมมติฐานนี ้ เป็นเพียงข้อมลูท่ีจดัท าเพ่ือให้ผู้ลงทนุมีความเข้าใจในกลไกการลงทนุของกองทนุและเง่ือนไขของ
ผลตอบแทนท่ีกองทนุได้รับจากการลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed 
Coupon Note (FCN) ทัง้นี ้ไม่ได้เป็นการรับประกนัเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุ 
กองทนุจะมีการลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) 
มากกว่า 1 สญัญา และมีหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในแต่ละตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) มากกว่า 1 หุ้น และแต่ละสญัญา
มีเง่ือนไขการครบก าหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นท่ีเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใด
เทียบเทา่เงินสด โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของหุ้นทกุตวัท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) นัน้ๆ  

ก าหนดให้ 

หุ้นจดทะเบียนหลกัทรัพย์ต่างประเทศ = หลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) 
มลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น (Initial Price) = ราคาปิดของหุ้น ณ สิน้วนัท าการ ท่ีกองทนุเข้าลงทนุในตราสารที่มีสญัญา 

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

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

(Structured Note) 
Strike price = ร้อยละ 85 ของมลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น 
ประมาณการผลตอบแทน = 6.00% ตอ่ปี  



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทร์ิน 1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 3 

ทัง้นี ้อตัราร้อยละของ Strike price และ ประมาณการผลตอบแทน อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในวนัท่ีกองทนุเข้า
ลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการหลงัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมเรียบร้อยแล้ว 
ภายใน 7 วนัท าการ 

วธีิการค านวณผลการด าเนินงานราคาของหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) 

 
 
เงื่อนไขการครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือครบก าหนดการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็น 
หุ้นกู้อนุพันธ์ 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 ของมลูคา่
หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น 

   

หมายเหต ุ:  
* หุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ท่ีกองทนุจะได้รับนัน้ พิจารณาจากหุ้นท่ีมีผลการด าเนินงานคงเหลือน้อยท่ีสดุในแตล่ะตะกร้า
หลกัทรัพย์ (Basket) ท่ีราคาตามมลูคา่ Strike price มิใช่ ราคาตามมลูค่าตามตลาดหรือมลูค่าหุ้นอ้างอิงสดุท้าย 
 
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 

สมมติ : การลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 1 สญัญา มีมลูค่าเงินลงทนุเร่ิมแรกเท่ากบั 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 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 



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทร์ิน 1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 4 

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

กองทนุจงึได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดเทียบเทา่เงินสดตามเง่ือนไขข้างต้น  

= 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 าเนินงานของหุ้นตวัใดตวัหนึ่งท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ณ วนัพิจารณามลูคา่
หุ้นอ้างอิง (Valuation Date) มีมลูคา่คงเหลือน้อยกว่าหรือเทา่กบั ร้อยละ 85 ของมลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น  

กองทนุจะได้รับหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ท่ีมีผลการด าเนินงานคงเหลือน้อยท่ีสุดในตะกร้า
หลกัทรัพย์ (Basket) นัน้ๆ ท่ีราคาตามมลูคา่ Strike price มิใช่ ราคาตามมลูค่าตามตลาดหรือมลูค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย และได้รับผลตอบแทน
เป็นเงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐ (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%  

สมมต ิ: การลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 1 สญัญา มีมลูค่าเงินลงทนุเร่ิมแรกเท่ากบั 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) ตวั
ใดตวัหนึง่มีมลูค่าคงเหลือน้อยกว่าหรือเทา่กบั ร้อยละ 85 ของมลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น  

 

 

 



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทร์ิน 1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 5 

กองทนุจะได้รับเงินลงทนุบางส่วนคืนเป็นหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ (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 าเนินงานของหุ้นทุกตวัท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง 
(Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ณ วนัพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Valuation Date) มีมลูค่าคงเหลือมากกว่า ร้อยละ 85 ของ
มลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น หรือ  
ตามกรณีท่ี 2 หากมีหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ณ วนัพิจารณามลูค่าหุ้นอ้างอิง (Valuation Date) 
มีมลูคา่คงเหลือน้อยกวา่หรือเทา่กบั ร้อยละ 85 ของมลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้นเพียงตวัใดตวัหนึง่ กองทนุจะได้รับเงินลงทนุบางส่วนคืนเป็นหุ้น
ท่ีเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) โดยจะได้รับเป็นหุ้นท่ีมีผลการด าเนินงานคงเหลือน้อยท่ีสุดใน
ตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) นัน้ๆ และได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐ (USD)  

ทัง้นี ้ หากกองทนุได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดเทียบเท่าเงินสดตามกรณีท่ี 1 ทัง้หมดทกุสญัญาท่ีกองทนุลงทนุ กองทนุจะเลิก
กองทนุตามเง่ือนไขข้อ 1.9 (2) ส่วนข้อมลูโครงการ 

หมายเหตุ :  
 ข้อมลู และ/หรือเง่ือนไข และ/หรือตวัอย่าง และ/หรือประมาณการจ านวนและราคาหุ้น ตามสมมตฐิานนีเ้ป็นเพียงข้อมลูท่ีจดัท าเพ่ือให้
ผู้ลงทุนมีความเข้าใจในกลไกการลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนุพนัธ์ ประเภท 
Fixed Coupon Note (FCN) ท่ีมีเง่ือนไขการครบก าหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือ
เงินสด และ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดเทียบเท่าเงินสด เท่านัน้ มิได้ เป็นการรับประกันเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนนี ้
ดงันัน้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดดงักล่าวได้ในภายหลังโดยขึน้อยู่กับตามสภาวะตลาด และ /หรือ
ช่วงเวลาการลงทนุ และ/หรือจ านวนวนัท่ีลงทนุ 

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

 

 

 

 

 



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทร์ิน 1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 6 

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 ผ่านบริษัท

ในเครือเช่น 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 มลูค่าตลาด 500 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉล่ียสูง 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 

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดแนสแด็ก (NASDAQ : AMAT US) ด้วย MktCap มลูค่า 58 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉล่ียสงู 600 ล้าน

ดอลลาร์ตอ่วนั 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 าเสนอขายสินค้าท่ีหลากหลายและ

ครอบคลมุ 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 

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 

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดแนสแดก็ (NASDAQ : NVDA US) ด้วย MktCap มลูคา่ 150  พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉล่ียสงู 3,300 

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

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ท่ี www.nvidia.com 
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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 

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดแนสแด็ก (NASDAQ : ATVI US) ด้วย MktCap มลูค่า 54 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉล่ียสูง 400 ล้าน

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

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ท่ี www.activision.com 

6. INTUITIVE SURGICAL INC 

- บริษัทผลิตและพฒันาหุน่ยนต์ทางการแพทย์ส าหรับการผ่าตดั สญัชาตอิเมริกนั หุน่ยนต์ da Vinci Surgical System ท าหน้าท่ี

เป็นดวงตาและแขนกล ให้แพทย์ท างานได้อย่างแม่นย า ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยการตดิตัง้มากกว่า 4,500 เคร่ืองทัว่โลก 

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

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดแนสแด็ก (NASDAQ : ISRG US) ด้วย MktCap มลูค่า 52 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉล่ียสูง 818 ล้าน

ดอลลาร์ตอ่วนั 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 

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดแนสแด็ก (NASDAQ : NFLX US) ด้วย MktCap มลูค่า 152 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉล่ียสงู 2,000 

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

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ท่ี http://ir.netflix.com 

8. TESLA, INC. 

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

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

อย่างโรงงาน Gigafactory  

- ก่อตัง้ในปี 2546 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2553 

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดแนสแดก็ (NASDAQ : TSLA US) ด้วย MktCap มลูคา่ 48 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉล่ียสงู 1,700 ล้าน

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

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ท่ี www.tesla.com 
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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 มลูค่า 200 พนัล้านดอลลาร์ มลูค่าการเทรดเฉล่ียสูง 330 ล้าน

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

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ท่ี www.tsmc.com.tw 

10. MORGAN STANLEY 

- บริษัทสญัชาตอิเมริกนั ด าเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินทัว่โลก แก ่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 โดยเป็นผู้ผลิต

เลนส์เพ่ือรองรับอปุกรณ์ตา่งๆ อาท ิเลนส์กล้องมือถือ กล้องวงจรปิด กล้องเซนเซอร์รถยนต์ กล้องจลุทรรศน์ ฯลฯ ส าหรับส่งให้

ผู้ผลิตอปุกรณ์ส าเร็จรูปชัน้น าทัว่ไป อาท ิ Huawei  และ Sony 

- ก่อตัง้ในปี 2527 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เม่ือปี 2550  

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดฮ่องกง (HKEX : 2382 HK)  ด้วย MktCap มลูคา่ 170 พนัล้านฮ่องกงดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉล่ียสงู 240 ล้าน

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

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ท่ี www.sunny-optics.com 

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  

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

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

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ท่ี www.aactechnologies.com 
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13. GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 

- บริษัทสญัชาตจีิน ผลิตรถยนต์ส่วนบคุคลขนาดใหญ่ตดิ 1 ใน 10 อนัดบัแรกของจีน เจ้าของแบรนด์รถยนต์ Geely และ Lynk & 

Co นอกจากนีบ้ริษัทได้ซือ้กิจการ Volvo, Proton และ Lotus เพ่ือเพิ่มความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยี และเพิ่มโอกาสในหารบุก

ตลาดตะวนัตกมากขึน้ 

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

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดฮ่องกง (HKEX : 175 HK) ด้วย MktCap มลูคา่ 198 พนัล้านฮ่องกงดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉล่ียสงู 940 ล้าน

ฮ่องกงดอลลาร์ตอ่วนั 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 ถึงคอร์สสอนภาษาส าหรับบริษัทต่างชาติในจีน 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  

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดฮ่องกง (HKEX : 1211 HK) ด้วย MktCap มลูคา่ 158 พนัล้านฮ่องกงดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉล่ียสงู  116 ล้าน

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

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ท่ี www.byd.com.cn 

ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงนิลงทุน 
เน่ืองจากกองทนุลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN)  
ท่ีมีการครบก านดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสด และ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดเทียบเท่าเงินสด 
ดงันัน้ ผลตอบแทนของกองทนุจงึขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการครบก าหนดไถ่ถอนของสญัญาดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะส าคัญของกองทุน 

https://www.bloomberg.com/quote/175:HK
http://www.geelyauto.com.hk/
http://www.neworiental.org/english/
https://www.bloomberg.com/quote/1211:HK
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 มีการก าหนดประเภทผู้ลงทุน หรือแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หรือไม่ :  
กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส าหรับผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และไม่มีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ 

 กองทุนรวมนีมี้จ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ?  
2,000 ล้านบาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มเงินทุนของโครงการและ/หรือวงเงินลงทุนในต่างประเทศได้ โดยจะปฏิบตัิตาม
หลักเกณฑ์และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุของโครงการ (green shoe) ทัง้นี ้
หากบริษัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการแต่ไม่เต็มจ านวนท่ีเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุของ
โครงการ (green shoe) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ และด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทนุรวมก่อนครบก าหนดสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 

 เหมาะสมกับเงนิลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในระยะเวลานานเท่าใด ? 
1. ผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย ท่ีมีความเข้าใจในทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุและยอมรับความเส่ียงได้สงูกว่านกัลงทนุทัว่ไป โดยจะน าเงินไป

ลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) โดย
สญัญาดงักล่าวมีเง่ือนไขการครบก านดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนใดเทียบเท่าเงินสด ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญา  

2. ผู้ลงทนุท่ีสามารถยอมรับความผนัผวนของราคาหุ้นต่างประเทศท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และมีความเข้าใจและ
สามารถยอมรับความเส่ียงของการลงทนุในต่างประเทศ 

3. ผู้ลงทนุไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ในช่วง 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต ่ากว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นบัแต่วนัจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 

4. ผู้ลงทนุท่ีเข้าใจว่ามลูค่าหน่วยลงทนุ 10.60 บาทตอ่หน่วย ที่ก าหนดไว้ หลงัจากท่ีกองทนุไม่เข้าเง่ือนไขการเลิกกองทนุตามท่ี
ก าหนดไว้ในโครงการ ไม่ใช่การรับประกนัผลตอบแทนจากการลงทนุ 

 ปัจจัยใดมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุน ? 

1. การลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) มี
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการคาดการณ์ทศิทางของหุ้นท่ีอ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ผิดพลาด ท าให้ได้รับ
ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั หรืออาจท าให้เกิดการขาดทนุบางส่วนหรือทัง้หมดได้  

2. ความผนัผวนของราคาหุ้นตา่งประเทศท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) 

3. ความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสารหรือการผิดนดัช าระหนีข้องผู้ออกตราสารท่ีกองทุนลงทุน ซึง่อาจท าให้กองทุนไม่ได้
รับเงินลงทนุคืนตามที่คาดหวงั 

4. กองทนุนีไ้ม่เปิดรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนครบอายุการลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ี
เป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ท่ีมีอายุประมาณ 6 เดือน (แตไ่ม่ต ่ากว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นบัแตว่นั
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม เงินลงทนุท่ีน ามาลงทนุในกองทนุนีจ้ะต้องสามารถลงทนุได้จนครบอายขุองสญัญา 

 เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงนิลงทุน หรือมุ่งเน้นคุ้มครองเงินต้น หรือไม่ ? 
เป็นกองทนุรวมทัว่ไปท่ีไม่ใช่กองทนุท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทนุ และไม่ได้คุ้มครองเงินต้น 

 รอบระยะเวลาบัญชี  
ประมาณ 12 เดือนนบัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 
 
 

 การลงทุนในกองทุนรวมนีค้วรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ัด (Benchmark) ใด ?  
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ไม่มี เน่ืองจากกองทุนไม่สามารถวดัผลการด าเนินงานได้ เพราะอตัราผลตอบแทนของกองทุนจะขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทน
ของตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะเจาะจงที่สร้างขึน้ส าหรับกองทนุนีโ้ดยเฉพาะ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่อยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทนุท่ีก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัท่ีมีการเปล่ียน
ตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปล่ียนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายใน
เวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 
และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และ/
หรือ การเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู /อตัราดงักล่าว
อีกตอ่ไป โดยบริษัทบริษัทจดัการจะแจ้งเปล่ียนแปลงดงักล่าวผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสินใจลงทนุได้ 
 

ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ?  

การเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน 
ผู้ลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท และครัง้ถดัไป “ไม่ก าหนด” โดยน าจ านวนเงินท่ีได้รับช าระหารด้วย
ราคาขายหน่วยลงทนุ 
ผู้สนใจลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ดงันี ้        
เสนอขายครัง้แรก ระหวา่ง วนัท่ี 16 – 20 กรกฎาคม 2561 
ภายหลังการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทนุระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกเท่านัน้ โดยจะไม่
เสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
การช าระเงินค่าจองซือ้อาจช าระด้วยด้วยเงินสดหรือเช็คสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลสั จ ากัด” ซึง่เป็น
บญัชีกระแสรายวนั ซึง่เปิดไว้กบัธนาคารดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บรูณะ   
2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาพระรามที่ 3  
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร  
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวทิย ุ
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมบญัชีดงักล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

วธีิการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
(1) กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 
บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทนุ ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนไม่เข้าเง่ือนไขการเลิกกองทุน
ตามเง่ือนไขอายุโครงการ โดยจะแจ้งวนัเปิดรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายใน 7 วนัท าการ
หลงัจากวนัครบก าหนดอายกุารลงทนุ ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้น
กู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ท่ีมีอายุประมาณ 6 เดือน (แต่ไม่ต ่ากว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นบัแต่วนัจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 
 
วธีิการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทร์ิน 1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 12 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทกุวนัท าการซือ้ขาย 
ตัง้แตเ่วลาเร่ิมท าการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีค านวณได้ เม่ือสิน้วนัท าการซือ้ขายนัน้ 
เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุโดยผ่านบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ภายหลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท า
การซือ้ขาย รวมถงึวนัหยดุท าการ (วนัเสาร์ วนัอาทติย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) ให้ถือวา่เป็นการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการ
ซือ้ขายถดัไป ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีค านวณได้เม่ือสิน้วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไปนัน้เป็น
เกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ แล้ว 

บริษัทจดัการจะช าระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเช็คหรือโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารตามท่ีท่านได้ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ภายใน 5  วนัท าการนบัแตว่นัค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยไม่นบั
รวมวันหยุดท าการในต่างประเทศซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดท าการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ /หรือ
เวบ็ไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีการท่ี
ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

(2) รับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ 
บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัขิองผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายตกลงยินยอมให้บริษัท
จดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ด าเนินการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัเิม่ือเป็นไปตามข้อใดข้อ
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตก่รณี 

1. ในกรณีท่ี ณ วนัครบก าหนดอายใุนตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed 
Coupon Note (FCN) กองทนุได้รับเงินลงทนุคืนเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดเทียบเทา่เงินสดทัง้หมด หรือ 

2. หลงัจากครบก าหนดการลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed 
Coupon Note (FCN) และกองทนุไม่เข้าเง่ือนไขได้รับเงินลงทนุคืนตาม (1) บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ หากเกิด
เหตุการณ์ท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนในวนัท าการก่อนหน้ามีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย โดยจ านวนเงินท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุน
ได้รับจากการเลิกกองทนุเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามเง่ือนไขการเลิกกองทุนเม่ือค านวณเป็นมลูค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมลูค่าต ่ากว่ามูลค่า 
10.60 บาทตอ่หน่วย ซึง่เป็นมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีก าหนดเป็นเง่ือนไขในการเลิกกองทนุ เน่ืองจากการหกัค่าใช้จ่าย การกนัส ารองค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวข้องของกองทนุ(ถ้ามี) และ/หรือ การปรับตวัขึน้ลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทุนใน
ระหวา่งที่กองทนุด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินดงักล่าว 

ทัง้นี ้เม่ือเข้าเง่ือนไขการเลิกกองทนุดงักล่าว บริษัทจะด าเนินการเลิกกองทนุตามข้อ 22 การเลิกกองทนุรวม (ส่วนข้อผกูพนั) 

 กรณีใดที่บริษัทจัดการ สงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 
1. บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วย

ลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือผู้ ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่โดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือ
ระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทนุท่ีเป็นบุคคลอเมริกนั (US person) 
ดงัที่กล่าวมาข้างต้น  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซือ้ตามค าสัง่จองซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วว่าการจองซือ้ 
ในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง กฎหมาย
ของบริษัทจดัการ หรือมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจเป็นความผิดมลูฐานหรือ ความผิดฐาน
ฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
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 มีการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืน การไม่ขาย/ไม่รับซือ้คืน หยุดรับค าส่ังซือ้/ขายคืน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้อย่างไร? 
บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตดุงัต่อไปนี  ้โดยได้รับความเห็นชอบของ

ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มีเหตท่ีุท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ  ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน

ดงักล่าวไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา 

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 
บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ี
ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกต ิ
(2) บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้ โดยได้รับความเห็นชอบของ

ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 
(ข) ไม่สามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค) มีเหตจุ าเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้ การไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือ
ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท าได้ไม่เกินหนึง่วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน 

(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ  และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทนุรวมอย่างมีนยัส าคญั 
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุ

ในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสิบของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ

โอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกต ิหรือ 
(ค) มีเหตุท่ีท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่

เหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 
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(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แก่ผู้ ลงทนุเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้

1. การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 

2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
3. การกระท าท่ีเป็นการปฏิบตัติามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั 
(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน

เน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการด ารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุ
ส่วนบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ และการ
เป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วนัท าการ 

การหยุดรับค าส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน 
หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการ
ติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 วธีิสับการเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการท่ีบริษัทจัดการก าหนดให้
สามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ตามก าหนดเวลาการรับค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการก าหนด  ทัง้นี ้ภายใต้ข้อจ ากดัใน
หวัข้อเง่ือนไขการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

 กองทุนรวมนีก้ าหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร ? 
- ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ภายใต้ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน โดยผู้ โอนจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอน
รายการละ 50 บาท 

- บริษัทจดัการมีวตัถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย  และมีวตัถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทนุของกองทนุกบัหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือผู้ ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึง่โดยปกตมีิถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ
หรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทนุท่ีเป็นบุคคลอเมริกนั (US 
person) ดงัที่กล่าวมาข้างต้น  

 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้
จากช่องทางใด ? 
ทา่นสามารถตดิตามมลูคา่หน่วยลงทนุของทา่นจากเวบ็ไซต์  www.assetfund.co.th  

 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

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


 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทร์ิน 1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 15 

บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ลงทนุทกุครัง้ท่ีมีการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุให้ผู้ลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการโดยนายทะเบียน
จะด าเนินการส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน  15 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก และในกรณีท่ีเป็นภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก  ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 ผู้ลงทุนถูกจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ?  
กรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันัน้ในส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

 ช่องทาง / วธีิการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการท่ีบริษัทจดัการได้เปิดเผยไว้ท่ี
ส านกังานของบริษัทจดัการ หรือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 ช่องทางและวธีิการร้องเรียนท าได้อย่างไร ? 
- ตดิตอ่บริษัทจดัการท่ี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั โทรศพัท์ 0-2672-1111 
- ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศพัท์ 0-2263-6000  
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470 1996-7 

 

บุคคลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุน 

 ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทจัดการ  
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ชัน้ 17 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร์ เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
Asset Plus Customer Care 0-2672-1111 โทรสาร 0-2672-11 80   www.assetfund.co.th 

 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท  
1. นายนภดล รมยะรูป ประธานคณะกรรมการ 
2. นายพิทเยนท์ อศัวนิก กรรมการ 
3. นางจีรภทัร พิมานทพิย์ กรรมการ 
4. นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ กรรมการ 
5. นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการ 

 รายช่ือผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)  
1.  นายรัชต์ โสดสถิตย์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. ดร. ไกรสร โอภาสวงการ กรรมการ 
3. นายคมสนั ผลานสุนธิ กรรมการ 
 

 

 จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 47 กองทนุ  
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเทา่กบั 33,890,829,750.41 บาท 

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

1. นายรัชต ์ โสดสถิตย์ 
2. นางสาวฤด ี ปตอิารยกลุ 
3. นายไมตรี โสตางกรู 
4. นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 
5. นางสาวทพิย์วดี อภิชยัสิริ 
6. นายธนาชิต ตัง้สขุสนัต์ 
7. นายกฤช โคมิน 
8. นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 
9. นายวราย ุ วฒันศริิ 
10. นายนิธิวทิย์ ฐานวรนนท์ 
11. นายเมธวฒัน์ วอ่งกิจ 

 รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัตกิารศกึษา และประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมทัง้หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

ราชช่ือผู้จัดการกองทุน 

ช่ือ-สกุล ประวัตกิารศกึษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้องกับ
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บริหารกองทนุ 

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั โทรศพัท์ 0-2672-1111 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2470-3200 

นอกจากหน้าท่ีตามสญัญาแตง่ตัง้แล้ว ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทนุด้วย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุน 

 บริษัทจัดการ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
เลขท่ี 175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร์ ชัน้ 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
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Asset Plus Customer Care 0-2672-1111 www.assetfund.co.th 

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
1.  บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-659-3369 
2.  บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-684-8731, 8737 
3.  บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-648-3689 
4.  บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-829-6999 
5.  บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั โทรศพัท์ 02-680-1111 
6.  บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุเอเชีย เวลท์ จ ากดั โทรศพัท์ 02-680-5031 
7.  บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-231-3777 
8.  ธนาคารแหง่ประเทศจีน (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-286-1010 ตอ่ 2704, 2707 
9.  บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-205-7000 ตอ่ 8883, 8887 
10. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 02-627-3100 ตอ่ 1388 
11.  บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-638-5000 
12.  บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เซน็ทรัล เวลธ์ โซลูชัน่ จ ากดั โทรศพัท์ 02-627-3100 ต่อ 1388 
13.  บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั โทรศพัท์ 02-697-3800 
14.  บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-658-9240, 9248 
15.  บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั โทรศพัท์ 02-672-5999 ตอ่ 5294, 5965 
16.  ธนาคารออมสิน โทรศพัท์ 02-299-8000 ตอ่ 010220 
17.  บริษัท ฮัว่เซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากดั โทรศพัท์ 02-220-3977 
18.  บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุอินฟินิต ิจ ากดั โทรศพัท์ 02-238-3988 
19.  บริษัท หลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-658-5800 
20.  บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-658-8888 
21.  บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-659-7000 
22.  บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 02-648-1111 ตอ่ 1438 
23.  บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั โทรศพัท์ 02659-5555 
24.  ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-359-0000 
25.  บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-658-6300 ตอ่ 6330 
26.  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั โทรศพัท์ 02-660-6688 ตอ่ 6649, 6671, 6632 
27.  บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-275-0888 
28.  บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-635-1700 
29.  บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-862-9999 
30.  บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั โทรศพัท์ 02-949-1130 
31.  บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-217-8852 
32.  บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั โทรศพัท์ 02-343-9500 
33.  บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-659-8000 ตอ่ 8083, 8231 
34.  บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุเวลท์ รีพบับลิค จ ากดั โทรศพัท์ 02-266-6697 
35.  บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุฟินโนมีนา จ ากดั โทรศพัท์  0-2026-5100 
36. บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2696-0000  

http://www.assetfund.co.th/
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ปัจจัยความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง 

ในช่วงระยะประมาณ 6 เดือน (ไม่ต ่ากว่า 5 เดือร แต่ไม่เกิน 7 เดือน) กองทุนจะลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ท่ีมีเง่ือนไขการครบก าหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นท่ี
เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดเทียบเท่าเงินสด ทัง้นี ้หลกัทรัพย์ท่ีอ้างอิงในสญัญาดงักล่าว
จะเป็นหุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ โดยผู้ออกหรือคูส่ญัญาหรือผู้ค า้ประกนั เป็นสถาบนัการเงิน และ/หรือ นิติบุคคล 
และ/หรือ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (special purpose vehicle : SPV) ในต่างประเทศ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(Investment grade) และ/หรือท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-Investment grade) และ/หรือไม่ได้รับ
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ซึง่อาจได้รับผลกระทบทัง้ด้านบวกหรือลบจากปัจจัยความเส่ียงต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียงความเส่ียงตอ่ไปนี ้

 ปัจจัยความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit risk) 
คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ได้ตามที่ก าหนด 
แนวทางการบริหารเพ่ือปอ้งกนัความเส่ียง : บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุในตราสารท่ีผู้ออกตราสารมีความมัน่คง มีสถานะการเงิน
ท่ีดี และจะได้มีการจดัท าการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้ออกตราสาร รวมถึงอตัราส่วนด้านสภาพคล่องทางการเงิน 
เพ่ือประเมินความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสารอย่างสม ่าเสมอ 

 ปัจจัยความเส่ียงของการลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงท่ีเป็นไปตามเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ซึง่มีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทนุโดยอ้างอิงกบัสินค้าหรือตวัแปรเฉพาะเม่ือสินค้าหรือตวัแปรและโครงสร้างของตราสาร
ประเภทนี ้ไม่ขดักบัวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทนุ อาท ิการเพิ่มความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนให้แก่กองทนุตราสาร
หนี ้(Currency Mismatch) หรือการสร้างภาระผูกผนัให้เกินกว่ามลูค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทนุ (Leverage) เช่น การเข้าเป็นคู่สญัญา
ออปชนัท่ีผูกพนักองทนุในฐานะผู้ ให้สญัญา (Option Writer) โดยไม่มีการลงทนุในสินค้าอ้างอิงเพียงพอต่อการส่งมอบ เป็นต้น เพ่ือ
ปอ้งกนัความเส่ียงด้านเครดติของคูส่ญัญาและ/หรือในตราสาร  
แนวทางการบริหารเพ่ือปอ้งกนัความเส่ียง : บริษัทจดัการจะเลือกลงทนุกบัคูส่ญัญาท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (Investment grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้รับการยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต. นอกจากนี ้ตรา
สารดงักล่าวโดยส่วนใหญ่จะสามารถโอนเปล่ียนมือได้แตมี่สภาพคล่องต ่าท าให้กองทนุมีความเส่ียงด้านสภาพคล่องของตราสารได้ ดงันัน้ 
กองทนุจงึจะพิจารณาลงทนุในสดัส่วนท่ีเหมาะสมเพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร และอายุของ Structured 
Note ท่ีไม่ยาวมากนกัเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว นอกจากนัน้แล้ว บางตราสารให้สิทธิแก่ผู้ออกและ/หรือผู้ ถือตราสารในการท่ีจะ
ช าระหนีต้ามตราสารก่อนครบอายตุราสาร ซึง่ในการช าระหนีต้ามตราสารก่อนครบอายุตราสารนัน้ อาจมีผลกระทบจากมลูค่าหลกัทรัพย์
ท่ีลดลงหรือเพิ่มขึน้ได้ 

 ปัจจัยความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk) 
คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผู้ ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ี
คาดหวงั 
แนวทางการบริหารเพ่ือปอ้งกนัความเส่ียง : ผู้จดัการกองทนุมีหน้าท่ีวเิคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทท่ีลงทนุ รวมทัง้
ธุรกิจและอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัของบริษัทนัน้ๆ อย่างตอ่เน่ืองเพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงดงักล่าว 

 ปัจจัยความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 
คือ ความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตวัขึน้ลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผนัผวนของคา่เงิน อตัราดอกเบีย้ เป็นต้น  
แนวทางการบริหารเพ่ือปอ้งกนัความเส่ียง : บริษัทจดัการจะกระจายการลงทนุ โดยวเิคราะห์ข้อมลูของตราสาร และสภาวะการลงทนุ
ในขณะนัน้ 
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 ปัจจัยความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) 
คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีซือ้หรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามท่ีก าหนดไว้ เน่ืองจากโอกาสในการซือ้หรือขายตราสาร 
มีจ ากดั  
แนวทางการบริหารเพ่ือป้องกนัความเส่ียง : บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุในตราสารท่ีมีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเพ่ือความคล่องตวัใน
การบริหารกองทนุ 

 ความเส่ียงทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)  
เน่ืองจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของ
พอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย จงึอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้  
แนวทางการบริหารเพ่ือป้องกนัความเส่ียง : บริษัทจดัการจะบริหารความเส่ียงนี ้โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่าง
ใกล้ชิด  

 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 
คือ การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงท่ี
เงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงบาทแข็ง กองทนุรวมจะได้รับเงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วง
เงินบาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงบาทอ่อนก็อาจได้รับผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมด้วยเช่นกนั ซึ่งจะท าให้ผลตอบแทนท่ีได้รับมีความไม่
แน่นอนเน่ืองจากต้องแลกเปล่ียนสกุลเงิน ดงันัน้ การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความ
เส่ียงจากดงักล่าว  
แนวทางการบริหารเพ่ือป้องกันความเส่ียง : บริษัทจัดการจะบริหารความเส่ียงด้านนี ้โดยพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพืน้ฐานท่ีลงทนุกบัค่าเงินบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือป้องกนั
ความเส่ียงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวม ดงันัน้ ผู้ลงทนุอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 ปัจจัยความเส่ียงจากข้อจ ากัดการน าเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 
เน่ืองจากกองทนุอาจมีการลงทนุในตา่งประเทศ กองทนุจึงมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงต่างๆ ภายในประเทศท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ ทัง้นี ้
เน่ืองจากกองทนุอาจจะมีการลงทนุในตา่งประเทศ จงึอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้ 
แนวทางการบริหารเพ่ือป้องกนัความเส่ียง : บริษัทจดัการจะด าเนินการบริหารความเส่ียงประเภทนี ้โดยติดตามสถานการณ์ทางการ
เมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงน าข้อมูล Scoring ท่ีได้จากแบบจ าลองของทาง Bloomberg ส าหรับแต่ละประเทศคู่ค้าท่ีบริษัท
จดัการมีสดัส่วนการลงทนุมาพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 

 ปัจจัยความเส่ียงจากการเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Leverage risk) 
เน่ืองจากสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า อาจมีความผนัผวนมากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทนุลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าย่อม
ท าให้สินทรัพย์สทุธิมีความผนัผวนมากกวา่การลงทนุในหลกัทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying Asset) 
กรณีท่ีกองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักล่าวเพ่ือป้องกนัความเส่ียง กองทนุจะผูกพนัตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาป้องกนัความเส่ียง ซึง่ราคา 
ณ วนัใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้นี ้การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงนัน้ อาจไม่
สามารถปอ้งกนัความเส่ียงได้ทัง้หมด และกรณีท่ีผู้จดัการกองทนุคาดการณ์ผิด กองทนุอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึน้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือป้องกนัความเส่ียง : ผู้จดัการกองทนุจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้การลงทนุในสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าเป็นไปในทศิทางท่ีถกูต้อง เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงและเพ่ือให้กองทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึน้ โดยจะลงทนุในสดัส่วน
ท่ีเหมาะสมกบัหลกัทรัพย์ท่ีต้องการปอ้งกนัความเส่ียง 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 
 

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  
2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป  

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment gradeแตต่ ่ากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 
2.3  กรณีมี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือ ไม่มี  
credit rating 

ไม่เกิน 25% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  ไม่เกิน 25% 
5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ SN หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
หรือสาขา ธพ. ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ ท่ีไม่ได้มี
ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย 
5.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของตราสารที่
ลงทนุในbenchmark + 5% 

6 6.1  ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
(แตไ่ม่รวมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจท าให้มีการ
เพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขาย ใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
6.2  ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักล่าวซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจ
ท าให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขาย ใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ) 
6.3  หุ้นท่ีอยู่ในระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
 
6.4  ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้
แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สินใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
6.4.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ SN หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ไทยและเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
(แตไ่ม่รวมสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 
หรือเป็นตราสาร Basel III 
6.4.2  เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
6.4.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
6.4.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ ท่ีไม่ได้มี
ลกัษณะตาม 6.4.2.1 หรือ 6.4.2.2  ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบุคคลดงันี ้
6.4.2.3.1  บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.2.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.2.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 
ข้อ 6.4.2.3.1 – 6.4.2.3.2 
6.4.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.5  DW  
6.6  reverse repo 
6.7  OTC derivatives 
6.8  หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
6.8.1  จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายใน SET หรือ
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ  (แตไ่ม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวท่ีอยู่ระหวา่ง
ด าเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET 
หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.8.2  เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ส านกังาน
ก าหนด 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางที่ส านกังานก าหนด และมีลกัษณะตาม 6.8.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
 

8 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
 
ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกบับริษัทดงักล่าว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิตบิคุคลตามกฎหมายไทย 

 (ไม่รวมถงึสาขาในตา่งประเทศของนิตบิคุคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา 
ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรัพย์สินท่ี MF ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปี
บญัชี  เว้นแตเ่ป็น MF ท่ีมีอายุ
โครงการ < 1 ปี ให้เฉล่ียตามรอบอายุ
กองทนุ 
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ท่ีอายุ
กองทนุ คงเหลือ < 6 เดือน  ทัง้นี ้
เฉพาะ MF ท่ีมีอายโุครงการ > 1 ปี  
 

2 ทรัพย์สินดงันี ้
2.1  B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต ่MFได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้ MFสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได้ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้
(ข้อนีไ้ม่ใช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ีลงทนุใน B/E P/N SN 
เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายไุม่เกินอายุกองทนุหรือรอบ 
การลงทนุของ MF หรือมีการลงทนุใน derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สินดงักล่าวมีอายสุอดคล้อง
กบัอายุกองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตาม 

ผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
รวมกนัไม่เกิน 15% 

 
6 derivatives ดงันี ้

6.1  การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging)  

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู่  

6.2  การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ท่ีมิใช่เพ่ือการลดความเส่ียง (non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทนุแบบ
ซบัซ้อน 
จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการ
ลงทนุใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 
100% ของ NAV 

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MFไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบั product limit 
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ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทนุ (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัท

รวมกนั < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้  
2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ  

ตราสาร Basel III และศกุกู ของผู้ออก
รายใดรายหนึง่  
(ไม่รวมถงึตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือ
ตราสารหนีภ้าครัฐต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้ินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออก 
ตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ 
โดยไม่ให้นบัรวมมลูคา่หนีส้ินดงักล่าวของเจ้าหนีท่ี้มีความเก่ียวข้องกบัผู้ออก  
เช่น เงินกู้ ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั เป็นต้น 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงิน
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ2 ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เว้นแตใ่นกรณี
ท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
2.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. 
ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออก
ตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้   
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันีโ้ดยได้รับความ
เหน็ชอบจากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ท่ีออกหน่วยนัน้ 
เว้นแตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากส านกังาน 
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
5 หน่วย property ของกองทนุใด 

กองทนุหนึง่ 
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ท่ีออก
หน่วยนัน้ เว้นแตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
โดยได้รับความเหน็ชอบจากส านกังาน 
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

หมายเหต ุ : 1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัท างบการเงิน
ตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ
บัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล เช่ น 
International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถงึกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยการ
ลงทนุของกองทนุ และ/หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) 

รายการที่เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด  ไม่เกินร้อยละ 6.80 ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่ประมาณการได้  
1. คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไม่มี  

2. คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไม่เกินร้อยละ 0.08 ตอ่ปี  
3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ไม่เกินร้อยละ 1.00 ตอ่ปี  
4. คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ 1 ไม่เกินร้อยละ 6.80 ตอ่ปี  

 คา่ใช้จ่ายในการจดัท าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์   
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (IPO) 

ตามที่จ่ายจริง แตไ่ม่เกินร้อยละ 0.50  ตอ่ปี  
ของจ านวนเงินทนุโครงการ 

 คา่ใช้จ่ายในการจดัท าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์  
ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

ตามที่จ่ายจริง แตไ่ม่เกินร้อยละ 0.50  ตอ่ปี  

 คา่ธรรมเนียมการจดัตัง้กองทนุรวม  ไม่เกินร้อยละ 3 ของจ านวนเงินทนุจดทะเบียน
กองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้  
 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามที่จ่ายจริง 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 2 - 
 คา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง 

 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

รายการที่เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 

 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 3 ไม่เกินร้อยละ 1.50 

 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี 

 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า 3 ไม่เกินร้อยละ 1.50 

 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก  ไม่มี 

 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาทตอ่รายการ 

 คา่ธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแทน
ฉบบัเดมิที่สญูหาย 

ฉบบัละ 50 บาท 

 คา่ธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ อตัราท่ีธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

 คา่ธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือคา่ธรรมเนียมการหกั
เงินเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ 

อตัราท่ีธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียน
ด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่เกิน 75 บาทตอ่รายการ 
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หมายเหตุ 

1 เม่ือค านวณรวมกบัค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทนุรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม
ทัง้หมด 

2 เน่ืองจากเป็นรอบระยะเวลาบญัชีปีแรก จงึยงัไม่สามารถค านวณได้ 

3 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคดิคา่ธรรมเนียมดงักล่าวจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมและจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่ าเพิ่มและ
ภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี)  

บริษัทจดัการจะค านวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ทกุวนัท่ีมีการ
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีค านวณ นัน้เป็นฐานในการค านวณคา่ธรรมเนียม  

บริษัทจัดการอาจเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าว ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมท่ีระบุไว้ล่าสุดในโครงการ 
ทัง้นี ้จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัติดต่อกัน และเปิดเผย
ข้อมลูดงักล่าวไว้ท่ีส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
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ค าเตอืนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 กองทนุอาจลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทนุ กองทุนจึงมีความเส่ียง
มากกวา่กองทนุรวมท่ีลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทนุในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทนุ สูงกว่าการลงทนุใน
หลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง  

 ในช่วง 6 เดือนแรก (แตไ่ม่ต ่ากวา่ 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม กองทนุน าเงินไปลงทนุ
ในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) มีความเส่ียงท่ี
เกดิจากการคาดการณ์ทศิทางของหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ผิดพลาด ท าให้ได้รับผลตอบแทน
ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั หรืออาจท าให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทัง้หมดได้ กองทุนรวมจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมท่ี
ลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทนุควรศกึษาให้เข้าใจก่อนการลงทนุ  

 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
ทรัพย์สินอ่ืนใดเทียบเท่าเงินสดซึ่งขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของหุ้นทุกตวัท่ีเป็นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้า
หลกัทรัพย์ (Basket) นัน้ๆ 

 กองทนุมีหลกัเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนซบัซ้อน ผู้ลงทนุควรศกึษาให้เข้าใจก่อนการลงทนุ 

 หากกองทนุครบก าหนดและเข้าเง่ือนไขได้รับหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) อาจท าให้ผู้ลงทนุ
ได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั หรืออาจท าให้เกิดการขาดทนุบางส่วนหรือทัง้หมดได้ เน่ืองจากราคาของหุ้นท่ีกองทนุได้รับมา
เป็นราคาตามมลูคา่ Strike price มิใช่ ราคาตามมลูคา่ตามตลาดหรือมลูคา่หุ้นอ้างอิงสดุท้าย 

 บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกเท่านัน้ โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการ
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

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

 บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิและด าเนินการเลิกกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
หาก ณ วนัพิจาณาเง่ือนไขการครบก าหนดไถ่ถอนการลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้น
กู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ท่ีกองทนุลงทนุเข้าเง่ือนไขได้รับการครบก าหนดไถ่ถอนโดยการส่งมอบเป็นเงินสด
และ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดเทียบเท่าเงินสดทัง้หมดทกุสญัญาท่ีกองทุนลงทนุ  หากไม่เกิดเหตกุารณ์เลิกกองทนุตามเง่ือนไขดั งกล่าว
บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 

 หลงัจากครบก าหนดการลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนพุันธ์ ประเภท Fixed 
Coupon Note (FCN) และหากมีวนัใดมลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการก่อนหน้ามีมลูค่าเท่ากบัหรือมากกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิด าเนินการเลิกกองทนุและจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิทกุรายโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว  

 

 

 



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทร์ิน 1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 28 

 มลูคา่หน่วยลงทนุเปา้หมาย 10.60 บาทตอ่หน่วย ไม่ใช่การรับประกนัผลตอบแทนจากการลงทนุ ทัง้นี ้จ านวนเงินท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ได้รับจากการเลิกกองทนุเม่ือค านวณเป็นมลูค่าต่อหน่วยลงทนุอาจมีมลูค่าต ่ากว่ามลูค่า 10.60 บาทต่อหน่วย ซึง่เป็นมลูค่าหน่วยลงทนุ
ท่ีก าหนดเป็นเง่ือนไขในการเลิกกองทนุ เน่ืองจากการหกัค่าใช้จ่าย การกนัส ารองค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องของกองทนุ (ถ้ามี) และ/หรือ 
การปรับตวัขึน้ลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุในระหว่างท่ีกองทนุด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินดงักล่าว ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุในระหว่างท่ีกองทนุด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ดงักล่าว  

 กองทนุรวมนีอ้าจมีการลงทนุในตราสาร non-investment grade และ/หรือ unrated และ/หรือ unlisted ผู้ลงทนุอาจมีความเส่ียงสูง 
ขึน้จากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ 

 กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในประเทศสหรัฐอเมริกาและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณา
การกระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการ  เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทนุ ในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานก าหนด  โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์บริษัท 
(www.assetfund.co.th) 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดขู้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงาน คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

 บริษัทจดัการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และ
เป็นเร่ืองท่ีไม่พงึกระท าโดยวชิาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ประกอบธุรกิจ หรือพนกังานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตามเทศกาล
ท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตั ิท่ีผู้ประกอบธุรกิจก าหนดไว้ภายในบริษัท ซึง่สามารถขอดแูนวทางนีไ้ด้ท่ีบริษัทจดัการ 

 บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ีสมาคม
บริษัทจดัการลงทนุก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูล
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

 การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของ
ข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ 12 กรกฎาคม 2561 
 

http://www.assetfund.co.th/
http://www.sec.or.th/


 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทร์ิน 1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 29 

ส่วนรับรองความถกูต้องครบถ้วน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดัได้สอบทานข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนด้วยความระมดัระวงั และ
รับรองวา่ข้อมลูถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเทจ็ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด และไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 

โดย 
 

 (นายคมสนั  ผลานสุนธิ) 
 

 

 


