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กองทุนเปดแอสเซทพลัสสตาร 9 

Asset Plus Stars Fund 9 (ASP-STARS9)  
กองทุนรวมผสมแบบไมกําหนดสัดสวนการลงทุนใน
ตราสารทุน ที่กระจายการลงทุนนอยกวาเกณฑ
มาตรฐาน ประเภทรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติ 

ประเภทกองทุนรวม ไดรับอนุมัติจัดตัง้กองทุนรวมโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส 
จํากัด 

ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอยูภายใตการกํากับ 
ดูแลของ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ผูดูแลผลประโยชน กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมมีประกัน 
หรือกองทุนรวมคุมครองเงินตน หรือไม 

ไมใช 

ไมจาย นโยบายจายเงินปนผล ชื่อผูประกัน ไมมี 
- การเสนอขายหนวยลงทุน เปดขายคร้ังเดียวระหวาง
การเสนอขายคร้ังแรก (IPO)  

13 ความถี่ในการเปดซ้ือขาย
หนวยลงทนุ 

- การรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตามท่ีระบุไวในขอมูลการ
ซ้ือขายหนวยลงทุน 

วันที่จดทะเบียน ธันวาคม 2556 

ไมเกิน 5.00% ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ คาใชจายรวม อายุโครงการ ไมกําหนด โดยภายใน 6 เดือนแรก
มีเงื่อนไขเลิกกองทนุเมื่อมลูคา
หนวยลงทนุปรับข้ึนผานจุดที่มี
มูลคาเทากับ 10.60 บาทและ
บริษัทจัดการสามารถขายทรัพยสนิ
ของกองทนุทัง้หมดเพื่อรวบรวมเปน
เงินสด 

                      แผนภาพแสดงตาํแหนงความเสี่ยงของกองทนุรวม 
   ความเสี่ยงต่ํา                                                                                           ความเสี่ยงสูง 

1 2 3 4   5 6 7 8 
กองทุนรวม กองทุนรวมตลาด

เงินท่ีลงทุน
ตางประเทศบางสวน 

กองทุนรวมพันธบัตร
รัฐบาล 

กองทุนรวมตราสาร
หน้ี 

กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสาร
แหงทุน 

กองทุนรวมหมวด 
อุตสาหกรรม 
 

  กองทุนรวมท่ีลงทุน 
ตลาดเงินท่ีลงทุน
เฉพาะในประเ ศ 

  ในทรัพยสินทางเลือก 
ท    

 

 
 นโยบายการลงทนุ กองทุนรวมเหมาะกับผูลงทุนประเภทใด 

เหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการกระจายการลงทุน ในตราสารแหงทุน
ตางประเทศ และมีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนที่ดี โดยสามารถลงทุนเปน
ระยะเวลา 18 เดือนได ทั้งนี้ ผูลงทุนควรมีความเขาใจและยอมรับความเสี่ยง
ของการลงทุนในตางประเทศได 

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ 

 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน 
 ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศของประเทศที

กองทุนไปลงทุน 
 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราตางประเทศ : กองทุนอาจพิจารณา

เขาทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน โดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

คําเตือนที่สําคัญ  

 

 ทรัพยสินที่กองทนุรวมลงทุน 
ลงทุนในตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้ เงินฝาก ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทนุ หลักทรัพย และ
หรือ ทรัพยสินในตางประเทศตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือใหความเห็นชอบให
ลงทุนได ไมตํ่ากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุน  
กองทุนมีนโยบายทีจ่ะเนนลงทุนในหุนบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญในตางประเทศ ซ่ึง
เปนผูนําในกลุมธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ลงทุน มีปจจัยพื้นฐานดีและมีการเติบโตของ
ธุรกิจสูง และ/หรือหุนที่เปนสวนประกอบใน MSCI All Country World Index 
กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึงสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อลดความเสี่ยง 
(Hedging) ดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามสภาวการณตลาด ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร 
 
 
 กลยุทธในการบรหิารกองทุนรวม กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร

การลงทุน ทําใหกองทุนอาจมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมทั่วไปจึง
เหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงไดสูง
กวาผุลงทุนทั่วไป ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อมีความเขาใจในความ
เส่ียงของสัญญาซ้ือขายลวงหนา โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน 
วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง 

บริหารงานแบบมุงหวังใหผลประกอบการเคล่ือนไหวสูงกวาดัชนี ช้ี วัด (active 
management) 
 
 ปจจัยที่สงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทนุรวม 
การเปล่ียนแปลงของราคาหุนที่กองทุนลงทุน 
 
 ดัชนีชีว้ัด (benchmark) ของกองทนุรวม 
MSCI All Country World Index 50% และJP Morgan Global Aggregate 
Bond Index 50% ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 
 

 

 

กองทุนอาจทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนโดยข้ึนอยูกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมซ่ึงทําให
ผลตอบแทนของกองทุนลดลงจากตนทุนที่เพิ่มข้ึน และในกรณีที่ไมไดทํา
สัญญาปองกันความเสี่ยงดังกลาว ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือมีกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินลงทุนคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได 

 

 กองทุนมีการกําหนดอัตราสวนการลงทุนไวเปนการเฉพาะ โดยมีการกระจาย
การลงทุนนอยกวากองทุนรวมทั่วไป 

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญแสดงขอมูลเกี่ยวกับนโยบาย ลักษณะผลตอบแทน ความเส่ียง และเงื่อนไขตางๆ ของกองทนุรวมโดยสรุป ผูลงทุนตองศึกษาขอมูลในหนังสือ     
ช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญนี้ และหนังสือช้ีชวนฉบับเต็มอยางละเอียดรอบคอบกอนการตัดสินใจลงทุน และเมื่อมีขอสงสัยควรสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนตัดสินใจ
ซ้ือหนวยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นวาการลงทุนในกองทนุรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนดังกลาวได 

 
 31 ธันวาคม 2556 ขอมูล ณ วันที่

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ



 2 
 

  สัดสวนของประเภททรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน ผลการดําเนินงาน (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คาธรรมเนียม ขอมูลการซ้ือ/ขายหนวยลงทนุ 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV) 
คาธรรมเนียมการจัดการ 1 บริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการจัดการ
สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกนับจากวันที่จดทะเบียนกองทุนในอัตราไมเกินรอยละ 
3.00  ของมูลคาทรัพยสินที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม โดยทางบัญชีจะตัดจายเปน
คาใชจายของกองทนุเฉล่ียเทากันทุกวันเปนระยะเวลา 30 วัน และจะเรียกเก็บจาก
กองทุนภายใน 30 วันนับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน 
หลังจากกองทนอายุครบ 6 เดือน บริษัทจัดการจะไมคิดคาธรรมเนียมการจัดการ 
(ปจจุบัน 1.40 %) 
 ผูดูแลผลประโยชน 1 ไมเกิน 0.15 % (ปจจุบัน 0.00 %) 
 นายทะเบียน 1 ไมเกิน  1.5 %  (ปจจุบัน 0.03 %) 
 คาสอบบัญชี ตามท่ีจายจริง  (ปจจุบัน 0.01 %) 
 คาใชจายอื่นๆ 2 ตามท่ีจายจริง (ปจจุบัน 0.02 %) 
 รวมคาใชจายทั้งหมด 3 ไมเกิน 5 %  (ปจจุบัน 1.46 %) 
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทนุ (% ของมูลคาซ้ือขาย) 
 คาธรรมเนียมการขาย 1           ไมเกิน  2% (ปจจุบันไมเรียกเก็บ) 
บริษัทจัดการอาจเก็บคาธรรมเนียมการขายจากผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนแตละรายใน
อัตราที่ไมเทากัน 
 คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืน 1              ไมมี 
 คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 1  คิดเชนเดียวกับคาธรรมเนียมการ

ขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
หมายเหตุ 
1   รวมภาษีมูลคาเพิ่ม  
2 คาสอบบัญชี คาธรรมเนียมธนาคาร คาไปรษณีย ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
3 ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย และคาธรรมเนียมตางๆที่เกิดข้ึนจากการ
ซ้ือขายหลักทรัพย 
 คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับ  ดังนั้น ผูลงทุนควร

พิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน 
 

  การซ้ือหนวยลงทุน : 
        - วันทําการซ้ือ                       เฉพาะชวง IPO 

  - มูลคาข้ันตํ่าของการซ้ือ            10,000 บาท 
การขายคืนหนวยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนดังนี ้
1. ภายใน 6 เดือนแรกนับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน จะรับซ้ือคืนหนวยลงทุน
อัตโนมัติทั้งหมดและเลิกโครงการ เมื่อหนวยลงทุนมีมูลคาปรับข้ึนผานจุดที่มี
มูลคาเทากับ 10.60บาท ภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันทําการที่มูลคาหนวย
ลงทุนปรับข้ึนผานจุดดังกลาว และบริษัทจัดการสามารถขายทรัพยสินทั้งหมด
ของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด  
2.  กรณีไมเกิดเหตุการณที่มูลคาหนวยลงทุนเพิ่มข้ึนผานจุดที่เปนเงื่อนไข
การเลิกกองทุน หลังจากกองทุนมีอายุ ครบ 6 เดือน ผูถือหนวยลงทุน
สามารถขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเช็คหรือโอนเงิน   
เขาบัญชีธนาคารตามที่ทานไดระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน  
ภายใน 5 วันทําการนับจากวันทําการรับซ้ือคืน 

 
 ผูลงทุนสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่  

1. website: www.assetfund.co.th  
2. NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com 
3. ประกาศที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.assetfund.co.th/
http://www.thaimutualfund.com/
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สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 
 

  

 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการกองทุนรวม : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด 
ที่อยู  :  ช้ัน 17 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท :            02 672-1000 
Website :  www.assetfund.co.th 
ผูลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือช้ีชวน และโครงการ
และขอผูกพัน ไดที่ บริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ บลจ.
แอสเซท พลัส จํากัด แตงต้ัง 

 

การพิจารณารางหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทนุของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนของ
กองทุนรวม  หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น   
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนงัสอืช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด 

-  การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทัง้ไมไดอยูภายใตความคุมครองของของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซ่ึงผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทนุ
คืนเต็มจํานวน  
ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทนุอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวยลงทนุลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือช้ีชวน 
ผลการดําเนินงานของกองทนุรวมไมไดข้ึนอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษทัจัดการกองทุนรวม หรือผูสนับสนุนการขาย 

น 

ขอมูลอ่ืน 

วยลงทหรือรับซ้ือคืนหน

-  
- 
 

http://www.assetfund.co.th/

