
กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3

Asset Plus Trigger Fund 6M3 (ASP-TRIGGER 6M3)

ผู้ลงทุน “โปรดท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เง่ือนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

มูลค่ำหน่วยลงทุนเป้ำหมำยไม่ใช่กำรรับประกันผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 

กองทุนมีนโยบำยป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนตำมดุลยพินิจผู้จัดกำรกองทุน

ผู้ลงทุนอำจขำดทุนหรือได้รับก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ ำกว่ำเงินลงทุนเริ่มแรกได้

As of 04 February 2021

1

ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วง 6 เดือนแรกได้

ดังน้ัน หำกมีปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำว ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก

เสนอขำยครั้งแรก: 8 – 15 ก.พ. 64

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน แอสเซท พลัส จ ำกัด ชั้น 17 อำคำร สำธรซิต้ีทำวเวอร์ เลขที่ 175 สำทรใต้ 

แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 Customer Care 02-672-1111 โทรสำร 02-672-1180 www.assetfund.co.th

*ตัวเลขดังกล่ำวเป็นเพียงกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่เป็นเหตุให้เลิกโครงกำรเท่ำนั้น

ไม่ใช่กำรประมำณกำรหรือกำรรับประกันว่ำผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในอัตรำตำมตัวเลขที่ระบุไว้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด

เป้ำหมำย 6%* ภำยใน 6 เดือน

กระจำยกำรลงทนุในหุน้ทั่วโลก

เฟ้นหำหุน้คณุภำพทีม่โีอกำสเตบิโตสงูผำ่นกำรคดัสรร

ด้วยกระบวนกำรลงทุนแบบ Bottom-Up Approach
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“ท ำไมถงึต้องลงทนุใน Trigger Fund ตอนนี้”

“ทั่วโลกเร่งกำรฉีดวัคซีนให้ประชำชนเพื่อควบคมุกำรแพร่ระบำดของ COVID-19”

ตลำดหุน้ทัว่โลกไดร้บัแรงสนับสนนุจำกนโยบำยกำรเงนิและกำรคลงัอยูใ่นระดับสูง

ในปัจจุบัน และยังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับลดลงในอนำคตอนัใกล้

“ควำมส ำเร็จของวัคซีนที่เริ่มแจกจำ่ยออกไปฉีดทั่วโลกเป็นข่ำวดีที่กำรแพร่ระบำดอำจใกล้จบลง

นอกจำกนี้กำรอัดฉีดมำตรกำรทั้งกำรคลังและกำรเงินจะหนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง”

Democrats เร่งผำ่นรำ่งนโยบำยมูลคำ่ 1.9 ล้ำนล้ำนดอลลำร ์โดยจะใช้กระบวนกำร Budget 

Reconciliation ที่จะท ำให้สำมำรถผลักดันมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิด้วยเสียงเพียงกึ่งหนึ่ง

ของวุฒิสภำ ซึ่ง Democrats ครองเสียงส่วนมำกอยู่ 51 ที่นั่ง

Herd Immunity จะสำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 และส่งผลให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจกลับสู่สภำวะปกติได้

โดยคำดกำรณ์ว่ำ UK จะมี Herd Immunity ได้ภำยใน 3 เดือน และ US ภำยใน 6 เดือน

ซึ่งนำยไบเดนกล่ำวว่ำจะเร่งฉีดให้ประชำชนกว่ำ 100 ล้ำนรำย ภำยใน 100 วันนับจำกวันเข้ำรับต ำแหน่ง

Source : The New York Times 2 Feb 2021.

ทั่วโลกเรง่แจกจำ่ยวคัซนี โดยคำดกำรณ์จำกอัตรำกำรแจกจำ่ยวัคซีน ณ ปัจจุบันว่ำจะเกิด 

Herd Immunity ในสหรำชอำณำจักร ภำยใน 3 เดือน และในสหรัฐฯ ภำยใน 6 เดือน
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Source: Asset Plus Fund Management, Bloomberg Economics, Bloomberg Intelligence as of 31 December 2020

“ท ำไมถงึต้องลงทนุใน Trigger Fund ตอนนี้”

“กำรผ่อนคลำยนโยบำยกำรเงินด้วยกำรเข้ำซื้อสินทรัพย์ปริมำณมำกทีสุ่ดครั้งหนึ่งในประวัติศำสตร์

ของทั้ง 3 ธนำคำรกลำงหลัก ท ำให้มูลค่ำพื้นฐำนของตลำดหุ้นทั่วโลกจะยังอยู่ในระดับสูง

จำกสภำพคล่องที่ยังคงล้นระบบ”

2019 : +$31.20bn 2021F : +$3,864.40bn2020 : +$6,620.20bn
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Liquidity from 3 major central banks, net asset purchase program

FOMC ECB BOJ

“ธนำคำรกลำงยังด ำเนินนโยบำยแบบผ่อนคลำย”

Fed คงอตัรำดอกเบี้ยตำมคำด

พร้อมคงวงเงนิเขำ้ซือ้สินทรพัย์

Fed คงดอกเบี้ยตำมคำด มองกำรฟื้นตัวของกิจกรรม

เศรษฐกิจและกำรจ้ำงงำนชะลอลงในช่วงที่ผ่ำนมำ ขณะที่ 

ปธน. Fed ย้ ำยังไม่ใช่เวลำพิจำรณำชะลอกำรเข้ำซื้อ

สินทรัพย์ (Taper) ในเวลำนี้

เรำมองว่ำมีจะมีกำรอัดฉีดเงินอย่ำงมหำศำลจำกรัฐบำลผ่ำน

นโยบำยกำรคลัง บวกกับกำรที่รัฐมนตรีกระทรวงกำรคลัง

ออกมำกล่ำวเกี่ยวกับกำรข้ึนภำษีนิติบุคคลว่ำจะยังไม่เกิดข้ึน

เร็วๆนี้ ท ำให้ Fed ไม่จ ำเป็นต้องออกมำกระตุ้นเพิ่มมำกนัก

Source : WSJ, The Standard  as of 29 January 2021, CNBC as of 21 January 2021.

ECB คงอตัรำดอกเบี้ยอยูใ่นระดบัต่ ำ

พร้อมเขำ้ซือ้สินทรพัยอ์ยำ่งตอ่เนือ่ง

ECB คงอัตรำดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ ำจนกว่ำเงินเฟ้อจะ

ขยำยตัวเข้ำเป้ำหมำยที่ระดับ 2% ซึ่งมองว่ำยังจะไม่เข้ำเป้ำใน

เร็วๆนี้ นอกจำกนี้ ในกำรประชุมครั้งล่ำสุดมีกำรขยำย

ระยะเวลำโครงกำรเข้ำซื้อสินทรัพย์ PEPP มูลค่ำ 1.85 แสน

ล้ำนยูโร ออกไปถึงเดือน มี.ค. 2022

ทั้งนี้ มองว่ำกำร Lockdown ในยุโรปจะยังเป็นปัจจัย

สนับสนุนให้ ECB ด ำเนินนโยบำยแบบผ่อนคลำย เพื่อ

ส่งเสริมให้เศรษฐกิจยุโรปสำมำรถฟื้นตัว
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“ท ำไมถงึต้องลงทนุใน Trigger Fund ตอนนี้”

“พรรคเดโมแครตเร่งเดินหน้ำผลักดันนโยบำยเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำก COVID-19

มูลค่ำ 1.9 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ คำดใช้กระบวนกำร Budget Reconciliation เพื่อให้สำมำรถผ่ำนร่ำง

นโยบำยได้โดยใช้เสียงวุฒิสภำเพียงกึ่งหนึ่ง จึงคำดว่ำจะมีโอกำสผ่ำนสูง”

รำยละเอยีดทีส่ ำคญัของมำตรกำร American Rescue Plan

✓ เพิ่มวงเงิน Direct Payment จำกเดิม $600 เป็น $2,000 ต่อคน

✓ เพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ตกงำนเป็น $400 ต่อสัปดำห์

✓ เพิ่มค่ำแรงขั้นต่ ำเป็น $15 ต่อชั่วโมง

✓ วงเงิน $50 bn สนับสนุนกำรตรวจหำเชื้อ COVID-19

✓ วงเงิน $20 bn ช่วยเหลือโครงกำรวัคซีนแห่งชำติ

✓ วงเงิน $170 bn ช่วยเหลือโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำ

สภำสหรฐัฯ

President : Democrats (Joe Biden)

House : Democrats

(Democrat 221: Republican 211)

Senate : Democrats

(Democrat 51 : Republican 50)

“เรำมองว่ำมีโอกำสที่จะสำมำรถผลักดันนโยบำยออกมำได้ เนื่องจำก Democrats ครองเสียงข้ำงมำกทุกสภำ”

Source : CNBC as of 14 Jan 2021.

“ทั้งนี้แนวโน้มตลำดหุ้นในระยะกลำง ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจำกกำรผ่อนคลำยนโยบำยกำรเงินและ

กำรคลังทั่วโลก ท ำให้มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นตอ่ในระยะข้ำงหน้ำ”

นโยบำยกำรเงิน ($bn)

นโยบำยกำรคลัง ($bn)

สัดส่วนของนโยบำยกำรเงินและ

กำรคลัง ต่อ GDP (%)

4,620

3,742*

38%

4,612

2,133

21%

251

904

8%

1,692

1,832

68%

31

61

17%

Source : BofA Global Research: The Flow Show as of 29 January 2021. *ยังไม่รวมนโยบำยที่ยังอยู่ระหว่ำงหำรืออีก $1.9tn



กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3

Asset Plus Trigger Fund 6M3 (ASP-TRIGGER 6M3)

ผู้ลงทุน “โปรดท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เง่ือนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

มูลค่ำหน่วยลงทุนเป้ำหมำยไม่ใช่กำรรับประกันผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 

กองทุนมีนโยบำยป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนตำมดุลยพินิจผู้จัดกำรกองทุน

ผู้ลงทุนอำจขำดทุนหรือได้รับก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ ำกว่ำเงินลงทุนเริ่มแรกได้

As of 04 February 2021

5

ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วง 6 เดือนแรกได้

ดังน้ัน หำกมีปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำว ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก

กระบวนกำรลงทนุของกองทนุ* ผลลัพธ์และคณุสมบตัิ

ของบรษิทัทีเ่รำลงทนุ

ASP-TRIGGER 6M3

ขอบเขตกำรลงทนุในบรษิัทที่มโีอกำสเตบิโตสงู

โดยเน้นธุรกิจที่ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรท ำงำนและสำมำรถยกระดับคุณภำพชีวิตของผู้บริโภค

วิเครำะหแ์ละประเมินคณุภำพบรษิัทเชงิลกึ

ด้วย Investment Scorecard

คัดเลอืกหุน้ทีม่คีะแนน

สูงที่สุด 20 อันดับ

บริษทัทีม่คีณุภำพสงูมพีืน้ฐำนทีแ่ขง็แกรง่

(High Quality & Strong Fundamental Stocks)

บริษทัม ีBusiness Model

ที่ช่วยเพิ่มประสทิธภิำพกำรท ำงำน

และยกระดบัควำมเปน็อยูข่องผูบ้รโิภค

(Secular Business Model)

บริษทัมโีอกำสเตบิโตสงูในระยะยำว

(High Growth Stock)

• กระบวนกำรตัดสินใจแบบ Consensus Oriented

• สมำชิกในทีมมีสิทธอิอกเสียงอย่ำงเสมอภำค

• เกณฑ์กำรให้คะแนนในแต่ละหัวข้อจำก 1 – 5 คะแนน

• จัดอันดับหุ้นด้วยคะแนนเฉลี่ย

• คัดเลือกหุ้นที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก

Team Oriented Investment Process

*ทั้งนี้ กระบวนกำรลงทุนสำมำรถปรับเปลีย่นได ้โดยขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมกับสภำวะกำรลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุน

ตัวอย่ำง Scorecard
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ผู้ลงทุน “โปรดท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เง่ือนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

มูลค่ำหน่วยลงทุนเป้ำหมำยไม่ใช่กำรรับประกันผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 

กองทุนมีนโยบำยป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนตำมดุลยพินิจผู้จัดกำรกองทุน

ผู้ลงทุนอำจขำดทุนหรือได้รับก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ ำกว่ำเงินลงทุนเริ่มแรกได้

As of 04 February 2021

6

ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วง 6 เดือนแรกได้

ดังน้ัน หำกมีปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำว ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก

กองทนุจะท ำกำรรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุนอตัโนมตัแิละเลกิกองทนุ เม่ือ:

1. มูลค่ำหน่วยลงทุนในวันท ำกำรซื้อขำยก่อนหนำ้ มำกกว่ำหรอืเท่ำกบั 10.65 บำท/หน่วย

2. ผู้จัดกำรกองทุนพิจำรณำช ำระพอร์ตกำรลงทุนพร้อมหักค่ำใช้จำ่ยแล้ว

สำมำรถท ำกำรรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนอัตโนมตัิได้ไมต่่ ำกวำ่ 10.60 บำท/หน่วย

วันท ำกำรกอ่นหนำ้

วันรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ

ใช่

NAV ≥ 10.65 

ไมเ่ขำ้เกณฑร์บัซือ้คนืหนว่ย

ลงทุนอตัโนมตัิ

รับซื้อคนืหนว่ยลงทนุ

อัตโนมตัิ และ ปิดกอง

“รูปแบบกำรรบัซื้อคนืหนว่ยลงทนุอัตโนมตัิ”

วันรบัซือ้คนื

หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ

วันคืนเงนิคำ่ขำยคนื
ผู้ถือหนว่ยรบัเงนิคำ่ขำยคนืภำยใน 5 วันท ำกำรนบัแตว่นัรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ

โดยบรษิทัจดักำรจะท ำกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิทัง้จ ำนวนของ

ผู้ถือหนว่ยลงทนุทกุรำยไปลงทนุตอ่ยงั กองทนุ ASP-DPLUS

ผู้จัดกำรกองทุนพิจำรณำ

ขำยสินทรัพย์ในพอร์ต 

พร้อมหักค่ำธรรมเนียม

และค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด

NAV ≥ 10.60

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

กำรก ำหนดเปำ้หมำยมลูคำ่หนว่ยลงทนุมำกกวำ่หรอืเทำ่กบั 10.65 บำท/หนว่ย เป็นเพยีงเงือ่นไขในกำรพิจำรณำเลกิกองทนุเทำ่นัน้

ไม่ใชก่ำรรบัประกนัผลตอบแทน และผูล้งทนุไมส่ำมำรถขำยคนืหนว่ยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกจำกกองทนุนีใ้นชว่งระยะเวลำ

6 เดือนแรกนบัแตว่นัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเปน็กองทนุรวม ทั้งนี้ หำกกองทนุไมเ่ขำ้เงื่อนไขรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ

ผู้ลงทนุสำมำรถสง่ค ำสัง่ขำยคนืไดท้กุวนัท ำกำรของกองทนุตัง้แตเ่วลำเริม่ท ำกำร ถึงเวลำ 15.30 น.
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ผู้ลงทุน “โปรดท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เง่ือนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

มูลค่ำหน่วยลงทุนเป้ำหมำยไม่ใช่กำรรับประกันผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 

กองทุนมีนโยบำยป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนตำมดุลยพินิจผู้จัดกำรกองทุน

ผู้ลงทุนอำจขำดทุนหรือได้รับก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ ำกว่ำเงินลงทุนเริ่มแรกได้

As of 04 February 2021

7

ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วง 6 เดือนแรกได้

ดังน้ัน หำกมีปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำว ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก

“รำยละเอยีดขอ้มลูกองทนุ ASP-TRIGGER 6M3”

(1)

วันท ำกำรซ้ือขำยของกองทุน หมำยถึง วันท ำกำรปกติของบริษัทหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน แอสเซท พลัส จ ำกัด, บริษัทจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศทีไ่ปลงทุน, และ

ประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทนุ (ถ้ำมี), 
(2)

ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆเป็นอัตรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื่นใดในท ำนองเดียวกัน (ถ้ำมี)

Source : Asset Plus Fund Management as of 4 February 2020

ค่ำธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทนุ (% ของมูลคำ่ทรัพยส์นิสทุธิ)

ค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำร
(2)

ไม่เกิน 2.14% ต่อปี

(เท่ำกับอัตรำ 1.07% ของจ ำนวนเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยได้ช่วง IPO ทั้งนี้ หำกภำยหลงั 6 เดือนจะไม่เรียกเก็บดังกล่ำว)

ค่ำธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์
(2)

ไม่เกิน 0.05% ต่อปี

ค่ำธรรมเนยีมนำยทะเบยีน
(2)

ไม่เกิน 0.50% ต่อปี

ชื่อโครงกำร
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Asset Plus Trigger Fund 6M3 (ASP-TRIGGER 6M3)

อำยโุครงกำร ไม่ก ำหนดอำยุโครงกำร

ประเภทกองทนุ ผสม แบบไม่ก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุน

มูลคำ่โครงกำร 2,500 ล้ำนบำท (green shoe 15%)

เงื่อนไข Trigger

บริษัทจัดกำรจะถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั่งขำยคืนหน่วยลงทุนและมอบหมำยให้บริษัทจัดกำรด ำเนินกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี

กรณีที่ 1 ในช่วงระยะเวลำ 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หำกวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนก่อนหน้ำมีมูลค่ำหน่วยลงทุน

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 10.65 บำท/หน่วย และมูลค่ำหน่วยลงทุนที่จะท ำกำรรับซื้อคืนอัตโนมัติต้องไม่ต่ ำกว่ำ 10.60 บำท/หน่วย และทรัพย์สินของกองทุน

เป็นเงินสดและ/หรือเงินฝำกและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่ำเงินสดบำงส่วนหรือทั้งหมด บริษัทจัดกำรจะท ำกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้

ถือหน่วยลงทุนทุกรำยและเลิกกองทุน 

กรณีที่ 2 หำกครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ไม่เกิดเหตุกำรณ์ตำมกรณีที่ 1 บริษัทจัดกำรจะเปิดให้ผู้

ถือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนตำมที่บริษัทจัดกำรก ำหนด และหำก ณ วันท ำกำรใดก็ตำมที่มูลค่ำหน่วย

ลงทุนของกองทุนเกิดเหตุกำรณ์ตำมกรณีที่ 1 บริษัทจัดกำรจะท ำกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยและเลิกกองทุน

อย่ำงไรกต็ำม หำกกองทุนไม่สำมำรถจ ำหน่ำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดและ/หรือเงินฝำกและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่ำเงินสด

บำงส่วนหรือทั้งหมด และ/หรือได้รับผลกระทบจำกกำรช ำระเงินค่ำขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ จนส่งผลกระทบท ำให้ไม่สำมำรถรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติได้ตำมอัตรำที่ก ำหนดดังกล่ำวข้ำงต้น (ไม่ต่ ำกว่ำ 10.60 บำท/หน่วย) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่ท ำกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยและไม่เลิกกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุน

นโยบำยกำรลงทนุ

กองทุนมีนโยบำยกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรทุน และ/หรือตรำสำรหนี้ และ/หรือตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตรำสำรทำงกำรเงิน และ/หรือเงินฝำก 

และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน และ/หรือ

กองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

หรือคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนดหรือให้ควำมเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจำรณำปรับสัดส่วนกำรลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 

ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนกำรลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนและตำมควำมเหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในแต่ละ

ขณะ โดยกองทุนจะมีกำรลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำ

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กำรปอ้งกนัควำมเสีย่ง

จำกอตัรำแลกเปลีย่น

บริษัทจัดกำรมีนโยบำยที่จะท ำกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ตำมควำมเหมำะสมส ำหรับสภำวะกำรณ์ในแต่ละขณะ

ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุน โดยผู้จัดกำรกองทุนจะพิจำรณำจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทำงเศรษฐกิจ กำรเงิน กำรคลัง เป็นต้น

เพื่อคำดกำรณ์ทิศทำงอัตรำแลกเปลี่ยน

ควำมเสีย่งกองทนุ

1. Market Risk 2. Country and Political Risk 3. Repatriation Risk 4. Exchange Rate Risk

5. Liquidity Risk 6. Business Risk 7. Leverage Risk 8. Credit Risk

วันท ำกำรซือ้หนว่ยลงทนุ เสนอขำยครั้งเดียวในช่วง IPO ระหว่ำงวันที่ 8 - 15 ก.พ. 2564 ตั้งแต่เวลำเปิดท ำกำร – 15.30 น.

วันท ำกำรขำยคนืหนว่ยลงทนุ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันท ำกำรถัดจำก 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ตั้งแต่เวลำเริ่มท ำกำร ถึงเวลำ 15.30 น.
(1)

โดยจะประกำศวันเริ่มท ำกำรขำยหน่วยลงทุนให้ทรำบผ่ำนเว็บไซต์บริษัทจัดกำร

ระยะเวลำกำรช ำระเงนิคำ่ขำยคนื
ภำยใน 3 วันท ำกำร นับจำกวันขำยคืน (T+3) ไม่นับรวมวันหยุดท ำกำรต่ำงประเทศ

ส ำหรับกรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรช ำระเงินค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะท ำกำร

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจ ำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตรำสำรหนี้ เดลี่ พลัส (กองทุนปลำยทำง)

มูลคำ่ขัน้ต่ ำในกำรซื้อ 5,000 บำท คร้ังแรกและคร้ังถัดไป

มูลคำ่ขัน้ต่ ำในกำรขำยคนื

และยอดคงเหลอืขัน้ต่ ำ

ไม่ก ำหนด

ค่ำธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จำกผูล้งทนุ (% ของมูลคำ่หนว่ยลงทนุ)

ค่ำธรรมเนยีมกำรขำย
(2)

ไม่เกิน 1.07%

ค่ำธรรมเนยีมกำรรบัซื้อคืน
(2)

ไม่มี

ระดับควำมเสีย่งของกองทนุ

ควำมเสี่ยงระดับ 6



กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3

Asset Plus Trigger Fund 6M3 (ASP-TRIGGER 6M3)

ผู้ลงทุน “โปรดท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เง่ือนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

มูลค่ำหน่วยลงทุนเป้ำหมำยไม่ใช่กำรรับประกันผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 

กองทุนมีนโยบำยป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนตำมดุลยพินิจผู้จัดกำรกองทุน

ผู้ลงทุนอำจขำดทุนหรือได้รับก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ ำกว่ำเงินลงทุนเริ่มแรกได้

As of 04 February 2021

8

ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วง 6 เดือนแรกได้

ดังน้ัน หำกมีปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำว ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก

“ผลกำรด ำเนนิงำนของ Benchmark ย้อนหลัง 5 ป”ี

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตไม่ได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

Source : Bloomberg as of 02 February 2021
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