
 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

บลจ. แอสเซท พลัส จับจังหวะตลาดหุ้นผันผวน  
ส่ง       ASP-GCOM 1 เพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุน AI 

IPO16-20 ก.ค. นี ้
 

บลจ. แอสเซท พลัส เตรียมเสนอขายกองทุน ASP-GCOM 1 เสิร์ฟผู้ลงทุน AI เล็งโอกาสสร้าง
ผลตอบแทนจาก Fixed Coupon Note อ้างอิงหุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่ในต่างประเทศ และมีสถาบัน
การเงนิชัน้น าระดับ Investment Grade เป็นผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือผู้ค า้ประกัน เช่ือเพิ่ม
ทางเลือกลงทุนท่ามกลางตลาดผันผวน เสนอขายครัง้แรก 16-20 ก.ค. นี ้ลงทุนขัน้ต ่า 1 ล้านบาท  
 
นายคมสนั ผลานุสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด 
(บลจ.แอสเซท พลัส) เปิดเผยวา่ บลจ. แอสเซท พลสั จะเสนอขายกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอม
เพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ ASP-GCOM 1 เพื่อมุง่สร้างโอกาสรับผลตอบแทนในการลงทุน
ให้แก่ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor : AI)  ท่ามกลางสภาวะตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนสูงและผู้ลงทุน
เชื่อว่าตลาดอาจยงัมทีิศทางแกว่งตัวลงในกรอบแคบ (Sideway down) โดยในเบือ้งต้นกองทุนจะลงทุนในตรา
สารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)   ที่เป็นหุ้นกู้อนุพนัธ์ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) 
ที่มีหลกัทรัพย์อ้างองิ (Underlying) เป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหุ้นต่างประเทศ และมีเงื่อนไขการครบก าหนดไถ่
ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง และ/หรือเงนิสด และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงนิสดเมื่อ
ครบอายุการลงทุน โดย Structured Note ที่กองทุนจะลงทุนมีสถาบนัการเงนิในต่างประเทศที่มอีันดับ        
ความน่าเชื่อถอือยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เป็นผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือเป็นผู้     
ค า้ประกัน ทัง้นี ้ กองทนุมีนโยบายป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนตามดุลพนิิจของผู้จัดการกองทุน   
เสนอขายครัง้แรกตัง้แต่ 16-20 กรกฎาคม 2561 ลงทุนขัน้ต ่า  1 ล้านบาท  
 
 

“กองทุน ASP-GCOM 1 ได้รับการออกแบบมาให้ตอบรับการลงทุนในหุ้นกู้อนุพนัธ์ประเภท FCN และเอือ้ให้      

ผู้ลงทุนสามารถเข้าถงึทางเลือกในการลงทุนนีไ้ด้โดยผ่านกองทุนรวม ซึง่ไมเ่พียงช่วยให้ประหยดัต้นทุนใน       

การลงทุนได้มากกว่าการเข้าลงทุนโดยตรงด้วยตนเอง หากยงัมีการบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่มี    

ความเชี่ยวชาญ  นอกจากนี ้  บลจ. แอสเซท พลสั ยงัคงให้ความส าคัญกับคุณภาพของตราสารโดยมุง่เน้นไปยงั         
FCN ที่มีสถาบันการเงนิชัน้น าที่มีอันดับความน่าเชื่อถอือยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade) อาท ิ
Citibank,  J.P.Morgan, BNP PARIBAS, Credit Suisse, Morgan Stanley,  Commerzbank,  Societe Generale   
เป็นผู้ออกตราสาร เป็นคู่สัญญา หรือเป็นผู้ค า้ประกนั   ในขณะเดียวกนัตะกร้าหุ้นอ้างอิงของ FCN จะมุ่งเน้นไปที่
หุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง   มีปัจจัยพืน้ฐานที่แข็งแกร่ง และยงัคงมีโอกาสในการลงทุนที่
น่าสนใจ อาทิ  AMAZON, Alibaba, NETFLIX,  NVIDIA, Intuitive Surgical,  Applied Materials, Sunny Optical 
Technology, Morgan Stanley ฯลฯ  โดยในแต่ละตะกร้าลงทุนจะพิจารณาคดัเลือกหุ้นอ้างอิงเข้ามาผสมผสาน
อย่างหลากหลาย ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นทางเลือกเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจให้แก่ผู้ลงทุน AI ได้ใน



 

สภาวะตลาดผันผวนเช่นปัจจุบัน อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากกองทนุนีม้ีนโยบายการลงทนุท่ีเป็นลกัษณะพเิศษและ          
มีความซบัซ้อน  อีกทัง้ไมใ่ช่กองทนุท่ีมุง่คุ้มครองเงินต้น      ผู้ลงทนุ AI ที่สนใจจงึควรศกึษาข้อมลูและรับค าแนะน าจาก    
ผู้แนะน าการลงทนุก่อนตดัสนิใจลงทนุ”  นายคมสนักลา่ว 
 
นายคมสนักลา่วตอ่ไปวา่ กองทุน ASP-GCOM 1 ได้รับการออกแบบให้เป็นทางเลอืกส าหรับผู้ลงทุน AI ที่พร้อม

ส าหรับการลงทุนตัง้แต่ 6 เดือนขึน้ไป โดยกองทนุจะเปิดให้ซือ้ได้เฉพาะในช่วง IPO เท่านัน้  ทัง้นี ้ ผู้ลงทุนจะได้
เงนิคนืผ่านการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ (Auto redemption)  หาก ณ วนัครบก าหนดอายุในตราสารที่มี
สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) และกองทุนได้รับเงนิลงทุนคนืทัง้หมดเป็นเงนิสดหรือทรัพย์สนิอื่น
ใดเทยีบเทา่เงินสด  แต่หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคนืด้วยตนเองทุกวนัท าการ 
หรือรับค่าขายคืนผ่าน Auto redemption เมื่อ NAV ในวนัท าการก่อนหน้าอยู่ในระดับที่มากกว่าหรือเท่ากับ 
10.60 บาทต่อหน่วย  
 

กองทุน ASP-GCOM 1 เป็นกองทุนรวมผสม ระดับความเสี่ยง 6  มีนโยบายลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือตราสารทนุ และ/หรือตราสารหนี ้ และ/หรือตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ และ/หรือตรา
สารทางการเงิน และ/หรือหนว่ยลงทนุของกองทนุ โดยจะพิจารณาปรับสดัสว่นการลงทนุได้ตัง้แตร้่อยละ 0 - 100 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  เหมาะเป็นทางเลือกส าหรับผู้ลงทุน AI ที่รับความเสี่ยงได้สูง พร้อมส าหรับการ
ลงทุนได้ตัง้แต่ 6 เดอืนขึน้ไป และสามารถรับความผันผวนของตลาดหุ้นต่างประเทศได้   
 

ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน ASP-GCOM 1 ได้ด้วยเงินลงทุนขัน้ต ่า 1,000,000 บาท 
ทัง้นีส้อบถามข้อมลูเพิ่มเตมิและขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายได้ที ่ บลจ. แอสเซท พลสั ติดตอ่ Asset Plus Customer 
Care  0 2672 1111 ศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์  www.assetfund.co.th  หรือติดตอ่ผู้สนบัสนนุการขายและ      
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของ บลจ. แอสเซท พลสั  
 

เน่ืองจากกองทุน ASP-GCOM 1 มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อน  ผู้ลงทุน “โปรดท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข
ผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการหรือผู้แนะน าการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 
• ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนีใ้นช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนีล้งทุนกระจุกตวัในผู้ออกและหมวด
อุตสาหกรรมInformation Technology และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดติและสภาพคล่อง ดังนัน้ หากมี
ปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อ  การลงทุนดงักล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงนิลงทุนจ านวนมาก • กองทุน ASP-GCOM 1 
มีนโยบายป้องกนัความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน  เน่ืองจากมิได้ป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน ผู้ลงทุนจึงอาจขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตรแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุน
เร่ิมแรกได้ 
 
 
 


