
กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทริม์ฟนัด์ 5Y1 (ASP-AITF5Y1)
ขอ้มูล ณ วนัท ี28 ตุลาคม 2559

ขอ้มลูทวัไป

ระดบัความเสยีงกองทนุ 4

การป้องกนัความเสยีงอตัรา
แลกเปลยีน

ป้องกันความเสยีงตามดุลยพนิิจของผูจ้ัดการกอง
ทุน

ประเภทโครงการ

ชนดิ กองทนุปิด

วนัทจีดทะเบยีน 27 พฤศจกิายน 2558

อายุโครงการ ประมําณ 5 ปี โดยไมต่ํากวํา 4 ปี 11 เดอืน และไม่
เกนิ 5 ปี 1 เดอืน

ขนาดกองทุน 1,000 ลา้นบาท

มูลคา่สทุธใินปัจจุบนั 413,903,729.49 บาท

นโยบายการลงทุน กองทุนรวมสําหรับผูล้งทนุทมีใิชร่ายยอ่ย (AI 
Fund)ลงทุนในตราสารแหง่หนี ตราสารกงึหนีกงึทุน

ตราสารทางการเงนิ และ/หรือเงนิฝาก ทังในและ
ตา่งประเทศ

นโยบายเงนิปนัผล ไม่จ่ายปันผล

ความเสยีงหลกั

ขอ้มลูบรษิทัจดัการกองทนุ

ชอืบรษิทั บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด

ผลการประเมนิดชันชีวีดั
ความคบืหนา้การป้องกนัการ
มสี่วนเกยีวขอ้งกบัคอรร์ปัชนั
(Anti-Corruption 
Progress Indicator)1

ระดับท ี4 : ไดรั้บการรับรองแลว้(Certified)

ทอียู่ ชัน 17 อาคารสาธรซติทีาวเวอร ์เลขท ี175ถนน
สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120

โทรศพัท์

โทรสาร 02-286-4470,80

E-Mail customercare@assetfund.co.th

ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด

ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากัด

นายทะเบยีน บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด

ผูส้อบบญัชี บรษัิท พีว ีออดทิ จํากัด

การซอื/ขาย หนว่ยลงทุน

วนัเวลาขายหน่วยลงทนุ เปิดเสนอขํายเฉพําะชว่ง IPO เทํานัน IPO ระหวําง 
19 - 26 พฤศจกํิายน 2558

มูลคา่การขายครงัแรก 50,000 บาท

มูลคา่การขายครงัตอ่ไป ไม่กําหนด

วนัเวลารบัซอืคนืหนว่ยลงทุน บรษัิทจัดการจะชา่ระเงนิค่ารับซอืคนืหน่วยลงทุนให ้
แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 5 วันทา่การนับตังแตว่ัน

ถัดจากวันท่าการับซอืคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัติ

มูลคา่การรบัซอืคนื ไม่กําหนด

ยอดคงเหลอืขนัตํา ไม่กําหนด

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ย

คา่นายหนา้ซอื-ขาย ไมม่ี

คา่ธรรมเนยีมการขาย ไม่เกนิ 1.00%

คา่ธรรมเนยีมการรบัซอืคนื ไม่คดิ

การสบัเปลยีนหนว่ยลงทุน คดิเหมอืนคา่ธรรมเนียมการขาย/รับซอืคนืหน่วยลง
ทุน

การโอนหนว่ยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากการลงทนุ

คา่ธรรมเนยีมการจดัการ ไม่เกนิ 2.00% ตอ่ปี*

ผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.07%

คา่นายทะเบยีน ไม่เกนิ 1.50%

ผลการดาํเนนิงาน

มูลค่าทรัพยส์ทุธ ิ 413,903,729.49 บาท มูลคา่หน่วยลงทนุ 10.5593 บาท

กราฟแสดงมูลคา่หนว่ยลงทุน

ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงั (%)

เกณฑม์าตรฐาน : ตัวชวีัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทนุนจีะเปรยีบเทยีบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาล
อายปุระมาณ 5 ปี ทปีระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทย (ThaiBMA) (35%) และอตัราผลตอบแทนของการลงทนุในพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ของประเทศทลีงทุน ณ วันทลีงทุน บวกดว้ยสว่นชดเชยความเสยีงจากการลงทนุ (Spread) อนัดับความน่าเชอืถอื 
BBB 
ณ วันทลีงทุนปรับดว้ยตน้ทนุการป้องกันความเสยีงอัตราแลกเปลยีนเพอืคํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท
ณ วันทลีงทุน (65%)

3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี ตงัแตจ่ดัตงั
ASP-AITF5Y1 2.42 1.92 - - 6.08
เกณฑม์าตรฐาน 3.79 3.81 3.54 1.17 3.82

สดัส่วนการลงทนุ (% NAV)

เงนิฝาก/ตวัแลกเงนิ 0.23

ตราสารหนรีฐับาล 0.24

ตราสารหนเีอกชน 99.56

อนืๆ -0.03

รวม 100.00

นําหนกัการลงทนุในหมวด (% NAV)

ตราสารหนี

ภาครฐั Rating %

    BANK OF THAILAND 0.24

รวม 0.24

ภาคเอกชน Rating %

    RICHY PLACE 2002 
PUBLIC COMPANY 
LIMITED

  Non Rating
(Issuer): Non 
Rating 

24.71

    G Capital Publilc 
Company Limited

  Non Rating
(Issuer): Non 
Rating 

24.67

    GRAND CANAL LAND 
PUBLIC COMPANY 
LIMITED

  Non Rating
(Issuer): Non 
Rating 

24.59

    Chow Steel Industries 
Public Company Limited

  Non Rating
(Issuer): Non 
Rating 

24.52

    THE PETROLEUM 
AUTHORITY OF 
THAILAND

  Fitch(t)
(Issuer): AAA
(tha) 

1.08

รวม 99.57

รวมทงัหมด 99.81

*T=TRIS  F=FITCH ขอ้มลูจาก ThaiBMA

นําหนกัการลงทุนในหมวด (% NAV)

-

ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผล/รบัซอืคนืหนว่ยลงทุนในอดตี (บาท:หนว่ย)

-

สถานะการดําเนนิการตอ่ตา้นคอรป์รัปชนั : ไดรั้บการรับรอง CAC โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองทางภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ (Thai CAC) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย

ผูล้งทุน "โปรดทําความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ ขอ้มูล เงอืนไขผลตอบแทน และความเสยีงกอ่นตดัสนิใจลงทนุ" ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทุน มไิดเ้ป็นสงิยนืยนัผลการดําเนนิงานในอนาคต
การวดัผลการดําเนนิงานของกองทนุจดัทําขนึตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนนิงานทกีําหนดโดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ


