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หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แอสเซท พลัส จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC
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Asset Plus Trigger Fund 6M3
(ASP-TRIGGER 6M3)
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนีใ้ นช่วง 6 เดือนแรกได้
ดังนั้น หากมีปัจจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน

ข้อมูลอืน่ ๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี ้ และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ ฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณา
ปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตงั้ แต่รอ้ ยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจ
ของผูจ้ ัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะทาการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตาม
ความเหมาะสมสาหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาจากปั จจัย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปั จจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็ นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund) หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์
ต่างประเทศได้ โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน และ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อน
การดาเนินการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขการเลิกกองทุน
บริษัทจัดการจะถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้ส่งั ขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดาเนินการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้ แล้วแต่กรณี
กรณีท่ี 1 ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม หากวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนก่อนหน้ามีมลู ค่า
หน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.65 บาท/หน่วย และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะทาการรับซือ้ คืนอัตโนมัติตอ้ งไม่ต่ากว่า 10.60 บาท/หน่วย
และทรัพย์สินของกองทุนเป็ นเงินสดและ/หรือเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทัง้ หมด บริษัทจัดการจะทาการ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายและเลิกกองทุน
กรณีท่ี 2 หากครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม ไม่เกิดเหตุการณ์ตามกรณีท่ี 1 บริษัทจัดการ
จะเปิ ดให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทกุ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด และหาก ณ วันทาการใด
ก็ตามที่มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเกิดเหตุการณ์ตามกรณีท่ี 1 บริษัทจัดการจะทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทุกรายและเลิกกองทุน
อย่างไรก็ตาม หากกองทุนไม่สามารถจาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเป็ นเงินสดและ/หรือเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่
เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทัง้ หมด และ/หรือได้รบั ผลกระทบจากการชาระเงินค่าขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ จนส่งผลกระทบทาให้
ไม่สามารถรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ตามอัตราที่กาหนดดังกล่าวข้างต้น (ไม่ต่ากว่า 10.60 บาท/หน่วย) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะยังไม่ทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายและไม่เลิกกองทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิของผูจ้ ดั การกองทุน
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน :
การลงทุนของกองทุนเน้นลงทุนในหุน้ ที่มีปัจจัยพืน้ ฐานดี เติบโตระยะยาว และที่มีมลู ค่าเหมาะสมโดยจะพิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจ ระดับราคา
และปั จจัยอื่นๆ ที่อาจให้เกิดโอกาสในการเข้าลงทุน เพื่อให้ผลตอบแทนเป็ นไปตามเป้าหมาย
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กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
- ผูล้ งทุนที่เข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ใน
ในช่วง 6 เดือนนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
- ผูล้ งทุนที่สามารถลงทุนในช่วงระยะเวลาไม่ต่ากว่า 6 เดือนนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม และคาดหวังผลตอบแทน
การลงทุนจากการจับจังหวะตลาด (market timing)
- ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุน
และทาให้ขาดทุนได้

กองทุนนี้ ไม่เหมาะ กับใคร
- ผูล้ งทุนที่เน้นได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วงเวลา 6 เดือน

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงกองทุนรวมนี้
• อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- การกาหนดเป้าหมายมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.65 บาท/หน่วย เป็ นเพียงเงื่อนไขในการพิจารณาเลิกกองทุนเท่านัน้

-

-

ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน และผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนีใ้ นช่วง
ระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
หากกองทุนไม่สามารถจาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเป็ นเงินสดและ/หรือเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสด
บางส่วนหรือทัง้ หมด และ/หรือได้รบั ผลกระทบจากการชาระเงินค่าขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ จนส่งผลกระทบทาให้ไม่สามารถรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ตามอัตราที่กาหนด (ไม่ต่ากว่า 10.60 บาท/หน่วย) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะยังไม่เลิกกองทุน
ดังกล่าว โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วงระยะเวลาก่อน 6 เดือนแรกนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวม
ที่ลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่นอ้ ยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุน สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
สาหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีนโยบายที่จะทาการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามความ
เหมาะสมสาหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
ในกรณีท่มี ีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการอาจ
ใช้ดลุ ยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรือหยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้
กองทุนนีอ้ าจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด ดังนัน้ หากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูล การถือ
หน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ีเว็บไซต์ https://www.assetfund.co.th

แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่า

เสี่ยงสูง
3

4

5

6
7

2
เสี่ยงต่า

ต่า
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โอกาสขาดทุนเงินต้น

เสี่ยงสูงมาก

สู ง

4

ปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ความผันผวนของ
≤ 5%
5 - 10%
10 - 15%
15 - 25%
ผลการดาเนินงาน (SD)

> 25%

ต่า เดือน

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High concentration risk) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวลงทุน
≤ 10%
10 - 20%
20 - 50%
ในผูอ้ อกตราสารรวม

50 - 80%

> 80%

ต่า

สูง

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (high sector concentration risk)
การกระจุกตัวลงทุน
≤ 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
ในหมวดอุตสาหกรรม
ต่า

สูง

หมายเหตุ : กองทุนนีม้ ีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Financials
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (high country concentration risk)
≤ 20%

การกระจุกตัวรายประเทศ

20% - 50%

50% - 80%

ต่า
หมายเหตุ : กองทุนนีม้ ีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

> 80%
สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด
ต่า

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ปอ้ งกัน
สูง

5

สัดส่วนของประเภททรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
(% ของ NAV)

อื่นๆ -0.38%
หน่วยลงทุน 21.94%

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
10.02%

ตราสารทุน 68.42%

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

ทัง้ นี้ คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.assetfund.co.th
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ค่าธรรมเนียม
*ค่ า ธรรมเนี ย มมี ผ ลกระทบต่ อ ผลตอบแทนที่คุ ณ จะได้ รั บ ดั ง นั้ น คุ ณ ควรพิ จ ารณาการเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ยม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนรวม
4.50

สูงสุดไม่เกิน 4.04

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ NAV

4.00
3.50
3.00
2.50

สูงสุดไม่เกิน 2.14

2.00
สูงสุดไม่เกิน 1.35

1.50
1.00
0.50
0.00

-

สูงสุดไม่เกิน 0.05
0.03745

การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

0.00

สูงสุดไม่เกิน 0.50
0.00

นายทะเบียน

0.02000

0.05745

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
- อัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็ นข้อมูลตามรอบปี บญ
ั ชีลา่ สุดของกองทุน ทัง้ นี ้ ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
- สามารถดูขอ้ มูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลังของกองทุนในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ได้ท่ี www.assetfund.co.th
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการภายหลังระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
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ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถอื หน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิม
ที่สญ
ู หาย
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

สูงสูดไม่เกิน

เก็บจริง

1.07%
ไม่มี
1.07%
ไม่มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

1.07%
ไม่มี
1.07%
ไม่มี
50 บาท ต่อรายการ

50 บาท ต่อ 1 ฉบับ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผูส้ ่ งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดในทานอง
เดียวกัน (ถ้ามี)
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ผลการดาเนินงานในอดีต
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
1. ดัชนีชวี้ ัด คือ
(1) ดัชนี FTSE All-World Total Return USD Index โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท
ณ วันที่คานวณผลตอบแทน สัดส่วน 80%
(2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%
2. ผลการดาเนินงานแบบย้อนหลังตามปี ปฏิทนิ

ผลการดาเนินงาน

ASP-TRIGGER 6M3

40%

22.72%

% ต่อปี ของ NAV

20%

BENCHMARK

0%

-20%
-40%

-19.45%
2564

หมายเหตุ : ในปี ท่จี ดทะเบียนกองทุน ผลการดาเนินงานจะแสดงตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิน้ ปี ปฎิทิน
3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -23.20%
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
4. ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 16.12% ต่อปี
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาเนินงานและดัชนีชวี้ ัด (Tracking Error: TE) คือ N/A
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Miscellenous
*สามารถดูขอ้ มูลปั จจุบนั ได้ท่ี : http://www.aimc.or.th
7. ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด

* เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.assetfund.co.th
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ข้อมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันจดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ไม่กาหนด ทัง้ นี ้ จะเลิกกองทุนเมื่อเข้าเงื่อนไขในตามที่บริษัทจัดการกาหนด
วันทาการซือ้ :
เสนอซือ้ ขายครัง้ เดียวในช่วง IPO ระหว่างวันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2564
ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ ถึง เวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก : 5,000.00 บาท
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป : ไม่กาหนด
วันทาการขาย :
(1) รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน ตัง้ แต่วนั ที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็ นต้นไป
ทุกวันทาการซือ้ ขาย
: ตัง้ แต่เวลาเริ่มทาการ ถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ต่า
: ไม่กาหนด
(2) รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้ส่งั ขายคืนหน่วยลงทุน
และมอบหมายให้บ ริ ษั ท จัด การด าเนิ น การรับ ซื ้อ คื น หน่ ว ยลงทุน อัต โนมัติ เ มื่ อ เกิ ด
เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้ แล้วแต่กรณี
กรณีท่ี 1 ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม หากวัน
ทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนก่อนหน้ามีมลู ค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.65 บาท/หน่วย
และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะทาการรับซือ้ คืนอัตโนมัติตอ้ งไม่ต่ากว่า 10.60 บาท/หน่วย และ
ทรัพย์สินของกองทุนเป็ นเงินสดและ/หรือเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสด
บางส่วนหรือทัง้ หมด บริษัทจัดการจะทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กบั ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนทุกรายและเลิกกองทุน
กรณี ท่ี 2 หากครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ น
กองทุน รวม ไม่ เ กิ ดเหตุก ารณ์ตามกรณี ท่ี 1 บริษั ท จัดการจะเปิ ดให้ผู้ถื อ หน่วยลงทุน
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทกุ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด
และหาก ณ วันทาการใดก็ตามที่มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเกิดเหตุการณ์ตามกรณีท่ี 1
บริษัทจัดการจะทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายและ
เลิกกองทุน
อย่างไรก็ตาม หากกองทุนไม่สามารถจาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเป็ น
เงินสดและ/หรือเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทัง้ หมด
และ/หรือได้รับผลกระทบจากการช าระเงินค่าขายหลักทรัพย์ ใ นต่ า งประเทศ จนส่ง ผล
กระทบทาให้ไม่สามารถรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ ตามอัตราที่กาหนดดังกล่าว
ข้างต้น (ไม่ต่ากว่า 10.60 บาท/หน่วย) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยังไม่ทาการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายและไม่เลิกกองทุน โดยขึน้ อยู่กับดุลย
พินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : 3 วันทาการ นับถัดจากวันทาการขายคืนหน่วยลงทุน
หรือวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน
รวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา โดย
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จะประกาศวันหยุดดังกล่ าวให้ทราบผ่ านเว็ บไซต์บริ ษั ทจัดการและ/หรื อเว็ บไซต์ของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
สาหรับบัญชีของธนาคาร KBANK,BBL,SCB,BAY,KTB,KKP,CIMB THAI, UOB และ
ttb จะได้รบั เป็ นเงินโอนเข้าบัญชี ส่วนธนาคารอื่นๆ นาฝากเป็ นเช็คเคลียร์ร่งิ
- สาหรับกรณีรบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินค่ารับ
ซื อ้ คื นหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ให้แก่ ผู้ถื อหน่ วยลงทุน โดยจะท าการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุน
อัตโนมัติทงั้ จานวนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ตรา
สารหนี ้ เดลี่ พลัส (กองทุนปลายทาง)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ
กองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชีช้ วน หรือ
ร้องเรียน

ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการ
สั่งซือ้ ครั้งถัดไป

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี :
- website : www.assetfund.co.th
- NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์
ตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทุน
นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม ตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทุน
นางสาวทิพย์วดี อภิชยั สิริ
ตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทุน
นายกมลยศ สุขมุ สุวรรณ
ตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทุน
นายกฤช โคมิน
ตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทุน
230.88% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่จด
ทะเบียนถึงวันที่รายงาน
บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท
พลัส จากัด แต่งตัง้ ขึน้
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตที ้ าวเวอร์ ชัน้ 17
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2672-1111
Website : www.assetfund.co.th
E-mail : customercare@assetfund.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
http://www.assetfund.co.th
ในการเปลี่ ย นแปลงมูล ค่ า ขั้น ต่ า ของการสั่ง ซื อ้ ครั้ง ถัด ไป บริ ษั ท จัด การจะค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลง
และแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป คาอธิ บายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายในระยะเวลาที่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

• การลงทุนในหน่วยลงทุน ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน

ซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
• ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะ
ผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3
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คาอธิบายเพิม่ เติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งขึน้ กับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบีย้ เช่น หากอัตราดอกเบี ย้ ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของตราสารหนีท้ ่ีออกใหม่ก็จะสูงขึน้
ด้วย ดังนัน้ ราคาตราสารหนีท้ ่ีออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ ขายในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่
ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลง
จากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า
standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศทีก่ องทุนไปลงทุน (Country and Political Risk) เนื่องจากกองทุนมี
การลงทุนในต่างประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีนและ/หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและ/หรือ ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ ได้
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง
กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อน
ก็อ าจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่า เดิม ด้วยเช่น กัน ดัง นั้น การป้อ งกัน ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ย นจึง เป็ น เครื่องมือสาคัญ
ในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึง่ ทาได้ดงั ต่อไปนี ้
- ป้ องกันความเสี่ยงทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้ องกันความเสีย่ งบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในผูอ้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ท่สี ง่ ผลกระทบต่อการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน
หรือความมั่นคงของผูอ้ อกตราสารรายดัง กล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายผูอ้ อกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้
กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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อืน่ ๆ
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีว้ ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีว้ ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชีว้ ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวม มี
ค่า TE ต่า แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชีว้ ดั ในอัตราที่ต่า ดังนัน้ กองทุนรวมนีจ้ ึงมีประสิทธิภาพ
ในการเลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจาก
ดัชนีชวั้ ดั ในอัตราที่สงู ดังนัน้ โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) คานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สินกับ
ผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เฉลี่ยของกองทุนรวม
ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงมูลค่าการซือ้ ขายทรัพย์สิน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น
กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่า ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนัน้ ทรัพย์สินที่นามาคานวณรวม
ใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซือ้ ขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี ้ เป็ นต้น
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ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
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- ที่มา Bloomberg ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 30 ธันวาคม 2559 – วันที่ 30 ธันวาคม 2564
- ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3
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