ข่ าวประชาสัมพันธ์

บลจ. แอสเซท พลัส จับจังหวะตลาดหุ้นผันผวน
ส่ ง
ASP-GCOM 1 เพิ่มทางเลือกให้ ผ้ ูลงทุน AI
IPO16-20 ก.ค. นี ้
บลจ. แอสเซท พลัส เตรี ยมเสนอขายกองทุน ASP-GCOM 1 เสิร์ฟผู้ลงทุน AI เล็งโอกาสสร้ าง
ผลตอบแทนจาก Fixed Coupon Note อ้ างอิงหุ้นบริษัทยักษ์ ใหญ่ ในต่ างประเทศ และมีสถาบัน
การเงินชัน้ นาระดับ Investment Grade เป็ นผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรื อผู้คา้ ประกัน เชื่อเพิ่ม
ทางเลือกลงทุนท่ ามกลางตลาดผันผวน เสนอขายครัง้ แรก 16-20 ก.ค. นี ้ ลงทุนขัน้ ต่า 1 ล้ านบาท
นายคมสัน ผลานุสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
(บลจ.แอสเซท พลัส) เปิ ดเผยว่า บลจ. แอสเซท พลัส จะเสนอขายกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส โกลบอล คอม
เพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย หรือ ASP-GCOM 1 เพื่อมุง่ สร้ างโอกาสรับผลตอบแทนในการลงทุน
ให้ แก่ ผ้ ลู งทุนที่มิใช่ รายย่ อย (Accredited Investor : AI) ท่ ามกลางสภาวะตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนสูงและผู้ลงทุน
เชื่อว่ าตลาดอาจยังมีทิศทางแกว่ งตัวลงในกรอบแคบ (Sideway down) โดยในเบือ้ งต้ นกองทุนจะลงทุนในตรา
สารที่มีสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าแฝง (Structured Note) ที่เป็ นหุ้นกู้อนุพนั ธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN)
ที่มีหลักทรัพย์ อ้างอิง (Underlying) เป็ นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหุ้นต่ างประเทศ และมีเงื่อนไขการครบกาหนดไถ่
ถอนด้ วยการส่ งมอบหุ้นที่เป็ นหลักทรัพย์ อ้างอิง และ/หรือเงินสด และ/หรือทรัพย์ สินอื่นใดเทียบเท่ าเงินสดเมื่อ
ครบอายุการลงทุน โดย Structured Note ที่กองทุนจะลงทุนมีสถาบันการเงินในต่ างประเทศที่มอี ันดับ
ความน่ าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เป็ นผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือเป็ นผู้
คา้ ประกัน ทังนี
้ ้ กองทุนมีนโยบายป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
เสนอขายครัง้ แรกตัง้ แต่ 16-20 กรกฎาคม 2561 ลงทุนขัน้ ต่า 1 ล้ านบาท
“กองทุน ASP-GCOM 1 ได้ รับการออกแบบมาให้ ตอบรับการลงทุนในหุ้นกู้อนุพนั ธ์ ประเภท FCN และเอือ้ ให้
ผู้ลงทุนสามารถเข้ าถึงทางเลือกในการลงทุนนีไ้ ด้ โดยผ่ านกองทุนรวม
ซึง่ ไม่เพียงช่ วยให้ ประหยัดต้ นทุนใน
การลงทุนได้ มากกว่ าการเข้ าลงทุนโดยตรงด้ วยตนเอง
หากยังมีการบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่มี
ความเชี่ยวชาญ นอกจากนี ้ บลจ. แอสเซท พลัส ยังคงให้ ความสาคัญกับคุณภาพของตราสารโดยมุง่ เน้ นไปยัง
FCN ที่มีสถาบันการเงินชัน้ นาที่มอี ันดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade) อาทิ
Citibank, J.P.Morgan, BNP PARIBAS, Credit Suisse, Morgan Stanley, Commerzbank, Societe Generale
เป็ นผู้ออกตราสาร เป็ นคู่สัญญา หรือเป็ นผู้คา้ ประกัน ในขณะเดียวกันตะกร้ าหุ้นอ้ างอิงของ FCN จะมุ่งเน้ นไปที่
หุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีแนวโน้ มการเติบโตสูง มีปัจจัยพืน้ ฐานที่แข็งแกร่ ง และยังคงมีโอกาสในการลงทุนที่
น่ าสนใจ อาทิ AMAZON, Alibaba, NETFLIX, NVIDIA, Intuitive Surgical, Applied Materials, Sunny Optical
Technology, Morgan Stanley ฯลฯ โดยในแต่ ละตะกร้ าลงทุนจะพิจารณาคัดเลือกหุ้นอ้ างอิงเข้ ามาผสมผสาน
อย่ างหลากหลาย ซึ่งเชื่อว่ าจะเป็ นทางเลือกเพื่อสร้ างโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจให้ แก่ ผ้ ลู งทุน AI ได้ ใน

สภาวะตลาดผันผวนเช่ นปั จจุบัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนนี ้มีนโยบายการลงทุนที่เป็ นลักษณะพิเศษและ
มีความซับซ้ อน อีกทังไม่
้ ใช่กองทุนที่มงุ่ คุ้มครองเงินต้ น
ผู้ลงทุน AI ที่สนใจจึงควรศึกษาข้ อมูลและรับคาแนะนาจาก
ผู้แนะนาการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน” นายคมสันกล่าว
นายคมสันกล่าวต่อไปว่า กองทุน ASP-GCOM 1 ได้ รับการออกแบบให้ เป็ นทางเลือกสาหรับผู้ลงทุน AI ที่พร้ อม
สาหรับการลงทุนตัง้ แต่ 6 เดือนขึน้ ไป โดยกองทุนจะเปิ ดให้ ซอื ้ ได้ เฉพาะในช่ วง IPO เท่ านัน้ ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนจะได้
เงินคืนผ่ านการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto redemption) หาก ณ วันครบกาหนดอายุในตราสารที่มี
สัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าแฝง (Structured note) และกองทุนได้ รับเงินลงทุนคืนทัง้ หมดเป็ นเงินสดหรื อทรัพย์สนิ อื่น
ใดเทียบเท่าเงินสด แต่ หากไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไขดังกล่ าว ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนด้ วยตนเองทุกวันทาการ
หรือรับค่ าขายคืนผ่ าน Auto redemption เมื่อ NAV ในวันทาการก่ อนหน้ าอยู่ในระดับที่มากกว่ าหรือเท่ ากับ
10.60 บาทต่ อหน่ วย
กองทุน ASP-GCOM 1 เป็ นกองทุนรวมผสม ระดับความเสี่ยง 6 มีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) และ/หรื อตราสารทุน และ/หรื อตราสารหนี ้ และ/หรื อตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน และ/หรื อตรา
สารทางการเงิน และ/หรื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ ตงแต่
ั ้ ร้อยละ 0 - 100 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน เหมาะเป็ นทางเลือกสาหรับผู้ลงทุน AI ที่รับความเสี่ยงได้ สูง พร้ อมสาหรับการ
ลงทุนได้ ตงั ้ แต่ 6 เดือนขึน้ ไป และสามารถรับความผันผวนของตลาดหุ้นต่ างประเทศได้
ผู้ลงทุนที่มิใช่ รายย่ อยที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน ASP-GCOM 1 ได้ ด้วยเงินลงทุนขัน้ ต่า 1,000,000 บาท
ทังนี
้ ้สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายได้ ที่ บลจ. แอสเซท พลัส ติดต่อ Asset Plus Customer
Care 0 2672 1111 ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรื อติดต่อผู้สนับสนุนการขายและ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส
เนื่องจากกองทุน ASP-GCOM 1 มีความเสี่ยงสูงและซับซ้ อน ผู้ลงทุน “โปรดทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไข
ผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรขอคาแนะนาเพิ่มเติมจากบริ ษัทจัดการหรือผู้แนะนาการลงทุนก่ อนตัดสินใจลงทุน
• ผู้ลงทุนไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนนีใ้ นช่ วง 6 เดือนได้ และกองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวด
อุตสาหกรรมInformation Technology และตราสารที่มีความเสี่ยงด้ านเครดิตและสภาพคล่ อง ดังนัน้ หากมี
ปั จจัยลบที่ส่งผลกระทบต่ อ การลงทุนดังกล่ าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก • กองทุน ASP-GCOM 1
มีนโยบายป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากมิได้ ป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จานวน ผู้ลงทุนจึงอาจขาดทุนหรือได้ รับกาไรจากอัตรแลกเปลี่ยน หรือได้ รับเงินคืนต่ากว่ าเงินลงทุน
เริ่มแรกได้

