
กองทนุเปดิ แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย (ASP-GCOM 1) 

As of  31 July 2018 

ผูล้งทนุ “โปรดท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุและควรขอค าแนะน าเพิม่เตมิจากบรษิทัจดัการหรอืผูแ้นะน าการ

ลงทนุกอ่นท าการลงทนุ”เฉพาะสว่นทีล่งทนุในตา่งประเทศกองทนุมนีโยบายปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุพนิจิผูจ้ดัการกองทนุเนือ่งจาก

กองทนุไม่ไดป้อ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน ผูล้งทนุอาจขาดทนุหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต่ ากวา่ 

เงนิลงทนุเริม่แรกได ้สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและขอรบัหนงัสอืชีช้วนไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั  

Customer Care 0 2672 1111, โทรสาร 0 2672 1180, www.assetfund.co.th  

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก 

และหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง  

ดังนั้น หากมีปจัจัยลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้งทุนอาจสญูเสียเงินลงทุนจ านวนมาก” 

ท าไมตอ้งลงทนุในกองทนุ ASP-GCOM1 ? 

เสนอขายครั้งแรก (IPO) : 16 ถึง 20 กรกฎาคม 2561 

ในช่วง 6 เดือนแรก  (แต่ไม่ต่ ากว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรพัย์สินเปน็กองทุนรวม  

กองทุนจะลงทุนใน Structured Note และจะไมเ่ปิดรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

ลงทนุใน Structured Notes 

ทีม่ีหลกัทรพัยอ์า้งอิงมลูคา่ฐาน

เปน็ตะกรา้หุน้ตา่งประเทศ 

เพิม่โอกาสรับผลตอบแทน 

ในสภาวะตลาดทีม่คีวามผนัผวนสูง 

ระยะเวลาการลงทุน 

ขัน้ต่ า 6 เดอืน ส าหรบัผูล้งทนุ 

ทีม่ิใชร่ายยอ่ยเทา่นัน้ 

6 %* ตอ่ป ี(3% ตอ่ 6 เดอืน) 

เนน้สรา้งผลตอบแทนทีส่ม่ าเสมอในสภาวะตลาดขาขึน้ 

หุ้นที่มผีลการด าเนนิงาน 

น้อยที่สุดในตะกรา้ 

ร้อยละของมูลค่าหุ้นที ่

มีผลการด าเนินงาน 

น้อยที่สุดอ้างอิงจากมูลค่า 

การลงทุนเริ่มต้น (%) 

85%*  

ปอ้งกนัการขาดทนุจากการลงทนุเทยีบกบัการลงทนุหุน้

โดยตรงถา้ผลการด าเนนิงานไมล่ดลงต่ ากวา่ 85%* 

ของมลูคา่เริม่ตน้แตอ่ยา่งไรกต็าม ไมไ่ดป้อ้งกนัการขาดทนุ

เงนิตน้ 100% 

ก าไร / ขาดทนุ (%) 
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สรา้งโอกาสในการรบัผลตอบแทนในสภาวะตลาดทีม่คีวามผนัผวนสงู และ  

ผูล้งทนุมมีมุมองวา่ตลาดมทีศิทางแกวง่ตวัลงในกรอบแคบๆ (Sideway Down) 

ตวัอยา่งแผนภาพสรปุรปูแบบผลตอบแทน Structured Notes ทีก่องทนุ ASP-GCOM1 ลงทนุ 

FCN ทีก่องทนุ 

ASP-GCOM1 ลงทนุ  

* อัตราร้อยละของ Strike priceและประมาณการผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยข้ึนอยูก่ับสภาวะตลาดในวนัที่กองทนุเข้าลงทนุใน Structured Notes 

และบริษทัจัดการจะแจ้งอัตราร้อยละของ Strike price และประมาณการผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบหลังจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทุนรวมเรียบร้อยแล้ว 

ภายใน 7 วันท าการ  

หมายเหตุ : การลงทนุใน FCN มีความแตกต่างจากการลงทนุในหุ้นซ่ึงเป็นปัจจัยอ้างอิงโดยตรงจึงอาจท าให้ราคาของ Structured Notes ดังกล่าว มีความผันผวนแตกต่างจากราคา

ของหุ้นในตลาดได้  
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Structured Notes คอือะไร 

เครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหมท่ี่เกิดจากการผสมกนัระหว่าง หุน้

กู้ทั่วไป กบัอนุพันธ์ในตราสารทุน โดยลักษณะพื้นฐานเหมือนหุน้กู้

ระยะสั้น แตก่ารจ่ายผลตอบแทน และการช าระคืนเงินต้นนั้น มี

ลักษณะคล้ายกับอนุพันธ ์ที่มเีงื่อนไขข้ึนอยู่กับราคาของหลักทรัพย์

อ้างอิง เช่น ราคาของหุ้น ราคาของตะกร้าหุ้น ซ่ึงอนุพันธ์ทีน่ ามา

ผสมกบัหุ้นกู้นั้น แตกต่างกนัออกไปขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของหุ้นกู้

อนุพันธ์นั้นๆ 

กองทุนลงใน ตราสารที่มีสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) ที่เป็นหุ้นกู้

อนุพันธ์ประเภท Fix Coupon Notes (FCN) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุน้จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผูอ้อกหรือคู่สัญญาหรือผู้ค้ าประกัน เป็นสถาบัน

การเงินและ/หรือนิติบุคคลและ/หรือนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) ในตา่งประเทศ ที่มีอันดับ

ความน่าเช่ือถืออยู่ใน Investment grade และ/หรือ Non-Investment grade และ/หรือ 

Unratedโดยมเีงื่อนไขการไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือเงินสดและหรือ/

ทรัพย์สินอ่ืนใดเทียบเทา่เงินสดเมื่อครบอายุการลงทนุ 

Structured Notes ทีก่องทนุไปลงทนุ 

ลงทนุใน Structured Notes ดีอย่างไร 

รายละเอยีดของ Structured Notes ที่กองทนุลงทนุ 

ชื่อเรยีกตราสาร Fixed Coupon Note (FCN) – USD  

อายสุญัญา 

ประมาณ 6 เดือน  

(แต่ไม่ต่ ากว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นบัแต่วันจดทะเบยีนกองทรัพย์สินเปน็กองทุน 

วธิกีารค านวณผลด าเนนิงาน

ของหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

(Worst-Off Scheme) ราคาของหุ้นใน Basket 

ที่มีผลการด าเนนิงานแย่ทีสุ่ด ณ วันพิจารณามูลค่าหุน้อ้างอิง  

มลูคา่หุน้อา้งองิเริม่ตน้ 

(Initial Price) 

ราคาปิดของหุ้น ณ สิ้นวันท าการ ทีก่องทุนเข้าลงทนุในตราสารที่มสีัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝง (Structured Notes) 

มลูคา่หุน้อา้งองิสดุทา้ย 

(Final Spot Level)  

ราคาปิดของหุ้น ณ สิ้นวันท าการที่ 3 กอ่นวันครบก าหนดอายุของตราสารทีม่สีัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 

Strike Price* 85% ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น 

Coupon Rate* ประมาณ 12% ต่อปี (หลังหักค่าใช้จ่าย) 

Commerzbank : A- by S&P Credit Suisse : Baa2 by Moody JP Morgan : A- by S&P 

ตวัอยา่งสถาบนัการเงนิทีเ่ปน็ผูอ้อก/คูส่ญัญา/ผูค้้ าประกนั Structured Notes ทีก่องทนุจะลงทนุ* 

BNP Paribas : Aa3 by Moody 

Societe Generale : A1 by Moody  Citibank : BBB+ by S&P Morgan Stanley : BBB+ by S&P  

Source: Bloomberg  as of 21 June 2018,Issuers’ / Guarantors’ credit rating by S&P/Moody/Fitch’s as of 21 June 2018  

*อัตราร้อยละของ Strike price และ Coupon Rate อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดในวันทีก่องทนุเข้าลงทุนใน Structured Note  

 

*ทั้งนี้สถาบนัการเงินที่เป็นผู้ออก/คู่สัญญา/ผู้ค้ าประกัน ที่กองจะลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได ้

โดยข้ึนอยู่กับสภาวะการลงทนุ ณ ขณะนัน้ และ/หรือ ดุลยพนิิจของผู้จัดการกองทุน 

หมายเหตุ : การลงทนุใน FCN มีความแตกต่างจากการลงทนุในหุ้นซ่ึงเป็นปัจจัยอ้างอิงโดยตรงจึงอาจท าให้ราคาของ Structured Note ดังกล่าว มคีวามผันผวนแตกตา่งจากราคา

ของหุ้นในตลาดได้ 



กองทนุเปดิ แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย (ASP-GCOM 1) 

As of  31 July 2018 

ผูล้งทนุ “โปรดท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุและควรขอค าแนะน าเพิม่เตมิจากบรษิทัจดัการหรอืผูแ้นะน าการ

ลงทนุกอ่นท าการลงทนุ”เฉพาะสว่นทีล่งทนุในตา่งประเทศกองทนุมนีโยบายปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุพนิจิผูจ้ดัการกองทนุเนือ่งจาก

กองทนุไม่ไดป้อ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน ผูล้งทนุอาจขาดทนุหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต่ ากวา่ 
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กรณ ี

รปูแบบผลตอบแทน FCN ทีก่องทนุจะไดร้บั 

เงนิลงทนุเริม่แรก ผลตอบแทน 

หุน้ทีเ่ปน็หลกัทรพัยอ์า้งองิ 

(Underlying) * 

1. ผลการด าเนินงานของหุ้นทุกตัว  

มมีลูคา่คงเหลือมากกวา่ Strike Price 

( ร้อยละ 85 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น ) 

   

2. ผลการด าเนินงานของหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง  

มมีลูคา่คงเหลือนอ้ยกวา่หรือเทา่กบั Strike Price 

( ร้อยละ 85 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น ) 

   

รปูแบบผลตอบแทน Structured Notes ทีก่องทนุจะไดร้บั 

วธิกีารค านวณผลการด าเนนิงานของหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

ตะกรา้หุน้ของ FCN ทีก่องทนุจะลงทนุ 

ผลการด าเนนิงาน (%)   =   [ ( มลูคา่อ้างอิงสดุทา้ย – มลูค่าอา้งองิเริม่ตน้ ) / มลูคา่หุน้อ้างอิงเริม่ตน้ ] x 100 

ตะกรา้ 1 ตะกรา้ที ่2 

ตะกรา้ที ่3 ตะกรา้ที ่4 ตะกรา้ที ่5 

*หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างองิ (Underlying) ที่กองทนุจะได้รับนั้น พิจารณาจากหุ้นทีม่ผีลการด าเนินงานแย่ทีสุ่ดในแตล่ะตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) 

ที่ราคาตามมลูค่า Strike price มิใช่ ราคาตามมลูค่าตามตลาดหรือมูลค่าหุ้นอ้างองิสุดท้าย  



กองทนุเปดิ แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย (ASP-GCOM 1) 

As of  31 July 2018 

ผูล้งทนุ “โปรดท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุและควรขอค าแนะน าเพิม่เตมิจากบรษิทัจดัการหรอืผูแ้นะน าการ

ลงทนุกอ่นท าการลงทนุ”เฉพาะสว่นทีล่งทนุในตา่งประเทศกองทนุมนีโยบายปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุพนิจิผูจ้ดัการกองทนุเนือ่งจาก

กองทนุไม่ไดป้อ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน ผูล้งทนุอาจขาดทนุหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต่ ากวา่ 

เงนิลงทนุเริม่แรกได ้สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและขอรบัหนงัสอืชีช้วนไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั  

Customer Care 0 2672 1111, โทรสาร 0 2672 1180, www.assetfund.co.th  

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก 

และหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง  

ดังนั้น หากมีปจัจัยลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้งทุนอาจสญูเสียเงินลงทุนจ านวนมาก” 

ชือ่บรษิทัจดทะเบยีน ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

Est. EPS Growth 

2018 YoY
1 

   กลุม่สนิคา้ฟุม่เฟอืย 

Alibaba Group 

บริษัทช้ันน าระดับโลก ผู้ด าเนินธุรกิจทั้ง e-commerce , Retail , Internet ,AI และ Technology โดย

ในปัจจุบัน Alibaba เป็นผู้น าด้านบริการกลุ่มธุรกิจ E-commerce ที่ใหญที่สุดในประเทศจีน และ เป็น

หนึง่ในบริษทัทีม่ีมลูค่าทางการตลาด (Market Capitalization) เป็นอันดับต้นๆของโลก 

26.54% 

amazon 

ผู้น าด้านธุรกิจ E-commerce , Web service และ Cloud Systems ทัง้นีบ้ริษัทด าเนินธุรกิจในอีก

หลายแขนงในแตล่ะกลุ่มอุตสาหกรรม โดยในปัจจุบัน เปน็บริษทัทีม่ีมลูค่าทางการตลาดมากอันดับต้นๆ

ของโลก 

106.84% 

Tesla 

Tesla Motor เป็นบริษทัช้ันน าระดับโลก ผู้ออกแบบและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทีม่ีประสิทธิภาพสงู 

ตอบโจทยค์วามต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ Tesla Motor  

ยังคงเป็นผู้น าในด้านการใช้พลงังาน เชิงประยุกต ์

 อาทิ การผลิตพลงังานผ่าน Solar Panel และ การกักเก็บพลงังาน (Energy Storage) 

17.22% 

BYD Auto 

บริษัทผลิตรถยนต์และช้ินส่วนยานยนต์รายใหญ่ของประเทศจีน 

มีความเช่ียวชาญด้านการผลิตแบตเตอร่ี และรถใช้พลงังานไฟฟ้า 

26.14% 

Geely Auto 

บริษัทผลิตรถยนต์ส่วนบุคคลรายใหญ่ที ่มกีารเติบโตเร็วที่สุด 

ในอุตสากรรมยานยนต์ของประเทศจีน 

28.66% 

New Oriental Education 

 & Technology Group 

ผู้น าด้านติวเตอร์ในจีน โดยใหบ้ริการติวเตอร์ครบวงจร อาทิเช่น  

ภาษา ค านวณ ศิลปะ วิชาชีพ การสอบความถนัดต่างๆ ทัง้ทางออฟไลน์และออนไลน ์

18.29% 

   กลุม่การเงนิการธนาคาร 

Morgan Stanley 

ธนาคารวาณิชธนกิจ (Investment Bank ) ผู้ให้บริการด้านการลงทุน บริการด้านการเงิน รวมถงึ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงนิต่างๆ โดยปัจจุบัน Morgan Stanley เป็นหนึง่ในธนาคารวาณิชธนกิจ อันดับ

ต้นๆของโลก โดยมีสานักงานกระจายอยู่ 42 ประเทศทั่วโลกมีพนักงานดาเนินงาน กว่า 55,000 คน 

30.89% 

  กลุม่การแพทย ์

Intuitive Surgical 

ผู้ผลิตและพัฒนาระบบและอุปกรณ์ซ่ึงใช้สาหรับการผ่าตัดทางการแพทย์ซ่ึงได้รับความนิยมและ 

การยอมรับในวงการการแพทย์ทั่วโลก โดยระบบดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้าน 

การค านวณ ระบบการเคลื่อนไหวอัติโนมัต ิและเทคโนโลยใีนการจ าลองภาพมาประยกุต์ใช้งาน 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผ่าตัดให้มีความแมน่ยาและปลอดภัยมากข้ึน 

14.78% 

ตารางแสดงผลประกอบการของบรษิัทจดทะเบยีนในตะกรา้หุน้ของ Structured Notes ที่กองทนุลงทุน 

Source : 
1

Bloomberg 20 June 2018 



กองทนุเปดิ แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย (ASP-GCOM 1) 

As of  31 July 2018 

ผูล้งทนุ “โปรดท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุและควรขอค าแนะน าเพิม่เตมิจากบรษิทัจดัการหรอืผูแ้นะน าการ

ลงทนุกอ่นท าการลงทนุ”เฉพาะสว่นทีล่งทนุในตา่งประเทศกองทนุมนีโยบายปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุพนิจิผูจ้ดัการกองทนุเนือ่งจาก

กองทนุไม่ไดป้อ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน ผูล้งทนุอาจขาดทนุหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต่ ากวา่ 

เงนิลงทนุเริม่แรกได ้สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและขอรบัหนงัสอืชีช้วนไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั  

Customer Care 0 2672 1111, โทรสาร 0 2672 1180, www.assetfund.co.th  

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก 

และหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง  

ดังนั้น หากมีปจัจัยลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้งทุนอาจสญูเสียเงินลงทุนจ านวนมาก” 

ชือ่บรษิทัจดทะเบยีน ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

Est. EPS Growth 

2018 YoY
1 

  กลุม่เทคโนโลย ี

Applied Materials 

หนึง่ในผู้น าด้านนวัตกรรมวิศวกรรมวัสดุที่ใช้ในการผลิตชิป โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตและให้บริการ

เกี่ยวกับ semiconductor, Organic light emitting diode (OLDED) ,หน้าจอแสดงผล 

(Display) และ อุปกรณณ์อิเล็คทรอนิกสต์า่งๆที่เกี่ยวข้อง รวมถงึการให้บริการซอฟแวร์ต่างๆที่

เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่จัดจ าหน่ายด้วย 

39.48% 

Nvidia 

บริษัทระดับโลกซ่ึงเป็นหนึง่ในผู้น าด้านการผลิต Graphic Processing units (GPU) โดยมี

ผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบความต้องการของหลากหลายกลุม่ตลาด อาทิเช่น Gaming , 

Automotive , Datacenter และอื่นๆ โดยปัจจุบันมีการขยายธุรกิจ ไมโครชิพประเภทที่รวม GPU 

เข้ากับ CPU ไว้ด้วยกัน (Tegra) 

60.10% 

Sunny Optical  

Technology 

บริษัทช้ันน าในกลุม่อุตสาหกรรม Optical มีส่วนแบง่การตลาดอยู่ในอันดับตน้ๆ 

ของโลกในประเภทธุรกิจเดียวกัน เป็นผู้ผลติเลนส์และอุปกรณ์ Optical ให้แก่บริษทัช้ันน าต่างๆ 

 เช่น Apple 

39.45% 

Activision Blizzard 

บริษัทผู้ผลิตและให้พฒันาเกมระดับโลก ทัง้ เกมคอนโซล เกมคอมพิเวตอร์ เกมบนมอืถือ เป็นผู้อยู่

เบื้องหลงัเกมช่ือดังมากมาย อาทิเช่น Overwatch World of Warcraft Candy Crush และอื่นๆ 

อีกทั้งยงัเป็นหนึง่ในผู้สนับสนนุและผู้จัดการแข่งขัน ESports ที่กาลงัเปน็ทีน่ิยมกันในปัจจุบัน 

13.95% 

Taiwan Semiconductor 

บริษัทที่มีมลูค่าเป็นอันดับหนึง่ของไต้หวนั ผู้รับจ้างผลิตช้ินส่วนชิพและช้ินส่วน semiconductors 

ให้กบับริษทัเทคโนโลยีช่ือดังทั่วโลก โดยมีสว่นแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในตลาดประเภท ช้ินส่วน 

semiconductors โดยมีลูกค้ารายใหญ่ อาทิเช่น Apple และ Nvidia 

5.41% 

AAC Technologies 

AAC Technologies บริษัทสัญชาติจีน ผู้ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกบัเสียง ระบบสมัผัส 

การสั่นสะเทือน และเลนส์ สาหรับอุปกรณ์ประเภท Smart device เป็นผู้ผลิตหลักของ Smart 

Device ช่ือดังระดับโลก เช่น Iphone 

20.09% 

  กลุม่บนัเทงิ 

Netflix 

Netflix คือผู้น าบริการด้านความบันเทิงทางอินเทอร์เน็ตระดับโลกทีม่ีสมาชิกกว่า 117 ล้านคนใน

จานวนกว่า 190 ประเทศ ใหบ้ริการ การเข้าชมรายการทีวี ภาพยนตร์ รวมถงึซีรีส์ สารคดี และ

ภาพยนตร์เร่ืองยาวทาง Netflix ได้ทุกทีท่กุเวลา 

106.84% 

Source : 
1

Bloomberg 20 June 2018 

ตารางแสดงผลประกอบการของบรษิัทจดทะเบยีนในตะกรา้หุน้ของ Structured Notes ที่กองทนุลงทุน 



กองทนุเปดิ แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย (ASP-GCOM 1) 

As of  31 July 2018 

ผูล้งทนุ “โปรดท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุและควรขอค าแนะน าเพิม่เตมิจากบรษิทัจดัการหรอืผูแ้นะน าการ

ลงทนุกอ่นท าการลงทนุ”เฉพาะสว่นทีล่งทนุในตา่งประเทศกองทนุมนีโยบายปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุพนิจิผูจ้ดัการกองทนุเนือ่งจาก

กองทนุไม่ไดป้อ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน ผูล้งทนุอาจขาดทนุหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต่ ากวา่ 

เงนิลงทนุเริม่แรกได ้สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและขอรบัหนงัสอืชีช้วนไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั  

Customer Care 0 2672 1111, โทรสาร 0 2672 1180, www.assetfund.co.th  

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก 

และหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง  

ดังนั้น หากมีปจัจัยลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้งทุนอาจสญูเสียเงินลงทุนจ านวนมาก” 

รปูแบบการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันเปิดรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุทราบผ่านเว็บไซต์

ของบริษัทจัดการ ภายใน 7 วันท าการหลงัจากวันครบก าหนดอายุการลงทุน 

อยา่งไรกต็ามกองทนุไดก้ าหนดเงือ่นไข Trigger ไวด้งันี ้

กองทนุไดร้บัเงนิลงทนุคนืเปน็หุน้ 

ทีอ่า้งองิในตะกรา้หลกัทรพัย ์(Basket) 

บางส่วนหรือท้ังหมดหรือไม่ 

ใช่ ไม่ใช่ 

รบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

แบบดุลยพนิจิของผูล้งทนุ 

รบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

แบบอตัโนมตั ิ

บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้

ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทนุ

ทุกรายตกลงยินยอมใหบ้ริษัทจัดการและ/หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนด าเนินการขายคืน

หน่วยลงทุน 

การทดสอบภายใตส้ถานการณเ์ลวรา้ยทีสุ่ด (Worst Case Scenario) 

อตัราผลตอบแทนภายใต ้

Worst Case Scenario 

Stress Events 

Lehman Default – 2008 

(14 Sep 2008 - 13 Mar 2009) 

Greece Financial Crisis – 2010 

(26 Apr 2010 - 25 Oct 2010) 

Japan Earthquake - Mar 2011 

(9 Mar 2011 - 8 Sep 2011) 

Brexit -2016 

(22 Jun 2016 - 21 Dec 2016) 

ASP-GCOM1 
-34.64% -8.59% -35.42% 3.00% 

กลยทุธก์ารลงทนุ : ลงทุนใน FCN ที่มีตระกร้าหุ้นอ้างอิงและสัดส่วนการลงทนุตามทีแ่สดงในตารางด้านล่าง โดยลักษณะ FCN มี Strike level ที่ 85% ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น 

(พิจารณา ณ วันสิ้นสุดสัญญา), Coupon Rate 6% ต่อปี, ระยะเวลาถือครอง 6 เดือน 

วตัถปุระสงคใ์นการทดสอบ : เพื่อศึกษาผลกระทบจากการลงทนุในกองทุน ASP-GCOM1 ภายใต้สภานการณ์เลวร้ายที่สุด 

FCN 

ตระกรา้หุน้อา้งองิ (Underlying Basket) 

รวม 

หุ้นตัวที ่1 หุ้นตัวที ่2 หุ้นตัวที ่3 

1 
Amazon 

( 20% / 3 = 6.67%) 

Nvidia 

( 20% / 3 = 6.67%) 

Sunny Optical Technology 

( 20% / 3 = 6.67%) 
20.00% 

2 
Alibaba 

( 20% / 3 = 6.67%) 

Applied Materials 

( 20% / 3 = 6.67%) 

New Oriental Education & 

Technology 

( 20% / 3 = 6.67%) 

20.00% 

3 
Netflix 

( 20% / 3 = 6.67%) 

Activision Blizzard 

( 20% / 3 = 6.67%) 

BYD 

( 20% / 3 = 6.67%) 
20.00% 

4 
Intuitive Surgical 

( 20% / 3 = 6.67%) 

Geely Automobile 

( 20% / 3 = 6.67%) 

AAC Technologies 

( 20% / 3 = 6.67%) 
20.00% 

5 
Tesla 

( 20% / 3 = 6.67%) 

Taiwan Semiconductor 

( 20% / 3 = 6.67%) 

Morgan Stanley 

( 20% / 3 = 6.67%) 
20.00% 

รวม 33.33% 33.33% 33.33% 100.00% 

ค าเตือน ข้อมูลดังกล่าวจัดท าเพื่อให้ผู้ลงทนุเข้าใจกลยุทธ์การลงทนุเท่านั้น การท า Worst Case Scenario นั้นค านวณโดยใช้สมมติฐานตามที่ระบุไว้ข้างตน้ซ่ึงเปน็เพียงการค านวณ 

อัตราผลตอบแทนย้อนกลับไปในอดีต ผลตอบแทนที่แสดงไมใ่ช่ผลตอบแทนในอนาคตที่กองทนุจะได้รับ ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกช่วงเวลาในการน าเสนอ 

หากในอนาคตมูลค่าหน่วยลงทนุเท่ากับหรือมากกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย 

กองทนุจะท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 



กองทนุเปดิ แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย (ASP-GCOM 1) 

As of  31 July 2018 

ผูล้งทนุ “โปรดท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุและควรขอค าแนะน าเพิม่เตมิจากบรษิทัจดัการหรอืผูแ้นะน าการ

ลงทนุกอ่นท าการลงทนุ”เฉพาะสว่นทีล่งทนุในตา่งประเทศกองทนุมนีโยบายปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุพนิจิผูจ้ดัการกองทนุเนือ่งจาก

กองทนุไม่ไดป้อ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน ผูล้งทนุอาจขาดทนุหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต่ ากวา่ 

เงนิลงทนุเริม่แรกได ้สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและขอรบัหนงัสอืชีช้วนไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั  

Customer Care 0 2672 1111, โทรสาร 0 2672 1180, www.assetfund.co.th  

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก 

และหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง  

ดังนั้น หากมีปจัจัยลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้งทุนอาจสญูเสียเงินลงทุนจ านวนมาก” 

ชื่อโครงการ 

กองทนุเปดิ แอสเซทพลสั โกลบอล คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย 

Asset Plus Global Complex Return 1 Not for Retail Investors (ASP-GCOM1) 

อายโุครงการ 

ไม่ก าหนดอายุโครงการ หรือเลิกกองทนุหากปรากฎเหตตุามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้แล้วแต่กรณี 

1. ในกรณีที่ ณ วันครบก าหนดอายุในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

กองทนุได้รับเงินลงทนุคนืเป็นเงนิสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงนิสดทัง้หมด หรือ 

2. หลงัจากครบก าหนดการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

และหากมีวันใดมลูค่าหน่วยลงทุนในวันท าการก่อนหน้ามีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย 

ประเภทกองทนุ 
กองทนุผสม 

มลูคา่โครงการ 
2,000 ล้านบาท 

นโยบายการลงทนุ* 

กองทนุมนีโยบายลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตรา

สารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือหน่วยลงทนุของกองทนุ โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทนุได้ตัง้แต่ร้อยละ 0 ถงึ 100 

ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทุน ทัง้นี ้กองทนุจะมีการลงทุนที่สง่ผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกบัความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลีย่รอบปี

บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทนุ 

ในช่วง 6 เดือนแรก (แตไ่ม่ต่ ากว่า 5 เดือน และไม่เกนิ 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม กองทนุจะเน้นลงทนุในตราสารที่

มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) 

เป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศ โดยผู้ออกหรือคู่สัญญาหรือผู้ค้ าประกัน เป็นสถาบนัการเงิน และ/หรือ นิตบิคุคล และ/หรือ นติิ

บุคคลเฉพาะกิจ (special purpose vehicle : SPV) ในต่างประเทศ ทีม่ีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment 

grade) และ/หรือที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade)  และ/หรือ ไม่ได้รับการจัดอันดับความ

น่าเช่ือถือ (Unrated) โดยมีเงื่อนไขการครบก าหนดไถ่ถอนด้วยการสง่มอบหุน้ที่เป็นหลักทรัพย์อ้างองิ (Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือ

ทรัพย์สนิอื่นใดเทียบเท่าเงินสดเมื่อครบอายุการลงทนุ ในส่วนการลงทนุในต่างประเทศ จะท าการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลีย่นเงินตรา

ต่างประเทศ ตามความเหมาะสมส าหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  

รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ  

กองทนุจะลงทนุในสัดส่วนประมาณ 100% ของมูลค่าที่จ าหน่ายได้คร้ังแรกของกองทนุรวม ในตราสารที่มสีัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

(Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีหลกัทรัพย์อ้างองิ (Underlying) เป็นหุ้น 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ โดยผู้ออกหรือคู่สัญญาหรือผู้ค้ าประกัน เป็นสถาบนัการเงิน และ/หรือ นติิบุคคล และ/หรือ นติิบคุคล

เฉพาะกิจ (special purpose vehicle : SPV) ในต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทุนได้ (Investment grade) และ/

หรือที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทนุได้ (Non-Investment grade)  และ/หรือ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

(Unrated) โดยมีเงื่อนไขการครบก าหนดไถ่ถอนด้วยการสง่มอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพยอ์้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่น

ใดเทียบเท่าเงินสดเมื่อครบอายุการลงทนุ  

เงื่อนไขของการลงทนุในตราสารที่มสีัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุน้กู้อนุพนัธ ์ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) 

ข้อมูลและตัวอย่างตามสมมติฐานนี ้เป็นเพียงข้อมลูที่จัดท าเพื่อให้ผู้ลงทนุมีความเข้าใจในกลไกการลงทุนของกองทุนและเงื่อนไขของผลตอบแทน

ที่กองทุนได้รับจากการลงทุนในตราสารทีม่ีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note 

(FCN) ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นการรับประกันเงินตน้และผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทุน และกองทุนจะมีการลงทนุในตราสารดังกล่าว มากกว่า 1 

สัญญา และมหีุ้นที่เปน็หลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในแต่ละตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) มากกว่า 1 หุน้ และแต่ละสัญญามีเงื่อนไขการครบ

ก าหนดไถถ่อนด้วยการสง่มอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือทรัพย์สนิอื่นใดเทียบเท่าเงินสดโดยข้ึนอยู่กับ

ผลการด าเนินงานของหุ้นทุกตัวที่เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) นั้นๆ 

การปอ้งกนัความเสีย่ง 

จากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขาย ล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่นเงนิระหว่างค่าเงินสกุล

พื้นฐานที่ลงทุนกับค่าเงนิบาท ตามดลุยพนิจิของผูจ้ัดการกองทนุรวม ดังนัน้ ผู้ลงทนุอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนือ่งจากการป้องกนั

ความเสี่ยงข้ึนอยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ 

ปจัจยัความเสีย่ง 

1. Market Risk 

2. Country and Political Risk 

3. Repatriation Risk 

4. Exchange Rate Risk 

5. Liquidity Risk 

6. Structured Note Investment Risk 

7. Leverage Risk 

8. Business Risk 

9. Credit Risk 

รายละเอยีดกองทนุ ASP-GCOM 1 

*ผู้ลงทนุควรศึกษาตัวอย่างการลงทนุ เงื่อนไข และผลตอบแทนของกองทุนเพิ่มเติมในหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมลูส าคัญเพิ่มเตมิ (Fund Fact Sheet) 



กองทนุเปดิ แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย (ASP-GCOM 1) 

As of  31 July 2018 

ผูล้งทนุ “โปรดท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุและควรขอค าแนะน าเพิม่เตมิจากบรษิทัจดัการหรอืผูแ้นะน าการ

ลงทนุกอ่นท าการลงทนุ”เฉพาะสว่นทีล่งทนุในตา่งประเทศกองทนุมนีโยบายปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุพนิจิผูจ้ดัการกองทนุเนือ่งจาก

กองทนุไม่ไดป้อ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน ผูล้งทนุอาจขาดทนุหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต่ ากวา่ 

เงนิลงทนุเริม่แรกได ้สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและขอรบัหนงัสอืชีช้วนไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั  

Customer Care 0 2672 1111, โทรสาร 0 2672 1180, www.assetfund.co.th  

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก 

และหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง  

ดังนั้น หากมีปจัจัยลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้งทุนอาจสญูเสียเงินลงทุนจ านวนมาก” 

วนัท าการซื้อหนว่ยลงทนุ 
 

บรษิทัจดัการจะเสนอขายหนว่ยลงทนุระหว่างการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก (IPO) เท่านัน้ (กองทนุจะไมเ่ปดิขายหลงั IPO) 

มลูคา่ขัน้ต่ าในการซือ้ ครัง้แรก 1,000,000 บาท ถดัไป ไม่ก าหนด  

วนัท าการขายคนืหนว่ยลงทนุ  กรณแีบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

- ในช่วง 6 เดือนแรก (แตไ่มต่่ ากว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นบัแต่วันจดทะเบียนกองทรัพยส์ินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะยังไม่เปิดรับค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุน 

-หลงัช่วง 6 เดือนแรก (แตไ่มต่่ ากว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นบัแต่วันจดทะเบียนกองทรัพยส์ินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดรับค าสั่งขาย

คืนหน่วยลงทุน “ทกุวันท าการซ้ือขาย” ตั้งแต่เวลาเปิดท าการ – 15.30 น. ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทนุได้รับหุน้ตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นหลักทรัพย์อ้างองิ 

(Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย ์(Basket)  

 

กรณรีบัซื้อคนืหนว่ยลงทนุอตัโนมตั ิ 

บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตกลงยนิยอมใหบ้ริษัทจัดการและ/

หรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ (ถ้าม)ี ด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้แล้วแต่กรณี 

1. ในกรณีที่ ณ วันครบก าหนดอายุในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทนุได้รับเงินลงทนุคนืเป็นเงินสดและ/หรือ

ทรัพย์สนิอื่นใดเทียบเท่าเงินสดทัง้หมด หรอื 

2. หลงัจากครบก าหนดการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุน้กู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note 

(FCN) และหากเกิดเหตุการณ์ที่มลูค่าหน่วยลงทนุในวันท าการก่อนหน้ามมีูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย ทัง้นี้ จ านวนเงินที่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทนุเมื่อค านวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทนุอาจมีมูลค่าต่ ากว่ามลูค่า 

10.60 บาทต่อหน่วย 

 

มลูคา่ขัน้ต่ าการขายคนื 

ไมม่ ี(และไมม่ีการก าหนดยอดคงเหลือข้ันต่ า) 

ระยะเวลาการช าระเงนิ แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ ภายใน 5 วนั นบัแต่วันค านวณ NAVและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทนุโดยไม่นบัรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศ 

การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ Switching-In ไดท้กุกอง , Switching-Out ไดท้กุกอง 

รายละเอยีดกองทนุ ASP-GCOM 1 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูล้งทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)
 (1)

 

คา่ธรรมเนยีมการขาย
 

ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนื ไม่ม ี

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุ (% ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ
 (1)

 

คา่ธรรมเนยีมการจดัการ ไม่ม ี

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี  

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี 

คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 
(2) 

ไม่เกิน 6.80% ต่อป ี

เพดานคา่ธรรมเนยีมรวม 
(3) 

ไม่เกิน 6.80% ต่อป ี

(1)  

ค่าธรรมเนยีมหรือค่าใช้จา่ยตา่งๆ เปน็อตัราที่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษอีืน่ใดจะถือเปน็ภาระของกองทุนรวม 

(2) 

เชน่ ค่าธรรมเนยีมการจัดตั้งกองทนุรวม ไม่เกินร้อยละ 3 ของจ าวนเงินทุนจดทะเบยีนกองทนุรวม 

(3) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยที่เรียกเกบ็จริงจากกองทุนรวมทั้งหมดจะไม่เกินอตัราร้อยละของเพดานค่าธรรมเนียมรวม 

ความเสี่ยงระดบั 6 



กองทนุเปดิ แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย (ASP-GCOM 1) 

As of  31 July 2018 

ผูล้งทนุ “โปรดท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุและควรขอค าแนะน าเพิม่เตมิจากบรษิทัจดัการหรอืผูแ้นะน าการ

ลงทนุกอ่นท าการลงทนุ”เฉพาะสว่นทีล่งทนุในตา่งประเทศกองทนุมนีโยบายปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุพนิจิผูจ้ดัการกองทนุเนือ่งจาก

กองทนุไม่ไดป้อ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน ผูล้งทนุอาจขาดทนุหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต่ ากวา่ 

เงนิลงทนุเริม่แรกได ้สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและขอรบัหนงัสอืชีช้วนไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั  

Customer Care 0 2672 1111, โทรสาร 0 2672 1180, www.assetfund.co.th  

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก 

และหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง  

ดังนั้น หากมีปจัจัยลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้งทุนอาจสญูเสียเงินลงทุนจ านวนมาก” 

ผู้ลงทนุตอ้งระวังอะไรเปน็พเิศษ ? 

1. กองทนุอาจลงทนุในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมคีวามเสี่ยงมากกว่ากองทนุรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์

อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงนิลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจึงมกี าไร/ขาดทุน สงูกว่าการลงทนุในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง  

2. ในช่วง 6 เดือนแรก (แตไ่ม่ต่ ากว่า 5 เดือน และไม่เกนิ 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม กองทนุน าเงนิไปลงทุนในตราสารทีม่ีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้

แฝง (Structured Note) ที่เป็นหุน้กู้อนุพนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) มีความเสี่ยงที่เกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของหุน้ที่เปน็หลักทรัพย์อ้างอิง 

(Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย ์(Basket) ผิดพลาด ท าให้ได้รับผลตอบแทนไม่เปน็ไปตามทีค่าดหวัง หรืออาจท าให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทัง้หมดได้ กองทนุรวม

จึงมีความเสีย่งมากกว่ากองทนุรวมที่ลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนการลงทุน  

3. การลงทุนในตราสารทีม่ีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) กองทนุจะลงทนุมากกว่า 1 สัญญา และ

มีหุ้นที่เป็นหลกัทรัพย์อ้างองิ (Underlying) ในแต่ละตะกร้าหลักทรัพย ์(Basket) มากกว่า 1 หุ้น โดยแตล่ะสัญญามีเงื่อนไขการครบก าหนดไถ่ถอนด้วยการสง่มอบหุ้นที่เปน็

หลักทรัพย์อ้างองิ (Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือทรัพย์สนิอื่นใดเทียบเท่าเงนิสด โดยข้ึนอยูก่ับผลการด าเนินงานของหุ้นทกุตัวที่เปน็เป็นหลักทรัพย์อ้างองิ 

(Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย ์(Basket) นั้นๆ 

4. กองทนุมหีลกัเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนซับซ้อน ผู้ลงทนุควรศึกษาให้เข้าใจก่อนการลงทุน 

5. หากกองทุนครบก าหนดและเข้าเงื่อนไขได้รับหุ้นที่เป็นหลกัทรัพย์อ้างองิ (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย ์(Basket) อาจท าให้ผู้ลงทนุได้รับผลตอบแทนไม่เปน็ไปตามที่

คาดหวัง หรืออาจท าให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทัง้หมดได้ เนื่องจากราคาของหุน้ที่กองทนุได้รับมาเป็นราคาตามมูลค่า Strike price มิใช่ ราคาตามมูลค่าตามตลาด

หรือมูลค่าหุน้อ้างอิงสุดท้าย 

6. บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทนุระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกเท่านั้น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

7. ผู้ลงทนุไมส่ามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ในช่วง 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ ากว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นบัแต่วันจดทะเบียนกอง

ทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม  

8. บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและด าเนินการเลิกกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หาก ณ วันพิจาณาเงื่อนไขการครบก าหนด

ไถ่ถอนการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่กองทุนลงทุนเข้าเงื่อนไขได้รับ

การไถ่ถอนโดยการสง่มอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดทุกสัญญาที่กองทุนลงทุน  หากไม่เกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนตามเงื่อนไขดังกล่าว 

บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุแบบดุลยพนิิจของผู้ลงทนุ 

9. หลงัจากครบก าหนดการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุน้กู้อนุพนัธ ์ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) และหากมีวันใด

มูลค่าหน่วยลงทนุในวันท าการก่อนหน้ามมีูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิด าเนินการเลิกกองทนุและจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมตัิทุกรายโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

10.  ผู้ลงทนุควรตระหนักว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมาย 10.60 บาทต่อหน่วย ไม่ใช่การรับประกนัผลตอบแทนจากการลงทนุ ทั้งนี้ จ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้รับจากการ

เลิกกองทุนเมื่อค านวณเป็นมลูค่าต่อหน่วยลงทนุอาจมีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่า 10.60 บาทต่อหน่วย ซ่ึงเป็นมูลค่าหน่วยลงทนุทีก่ าหนดเป็นเงื่อนไขในการเลิกกองทนุ เนื่องจาก

การหักค่าใช้จ่าย การกันส ารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือ การปรับตัวข้ึนลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิทีก่องทุนลงทนุ

ในระหว่างที่กองทนุด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือทรัพย์สนิดังกล่าว  

11.  กองทนุนีล้งทนุกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการ

ลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

12.  กองทนุรวมนี้อาจมีการลงทนุในตราสาร non-investment grade / unrated และ/หรือ unlisted ผู้ลงทนุอาจมีความเสี่ยงสงูข้ึนจากการไม่ได้รับช าระคืนเงนิตน้และ

ดอกเบี้ย 


