
Asset Plus Stars Fund 9 (ASP-STARS9)
ขอ้มลู ณ วันท ี28 ตุลาคม 2559

ขอ้มูลทวัไป

ระดบัความเสยีงกองทุน 5

การป้องกนัความเสยีง
อตัราแลกเปลยีน

ป้องกนัความเสยีงตามดลุยพนิจิของผู ้
จัดการกองทนุ

ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสม ทไีมก่ําหนดสดัสว่น
การลงทนุในตราสารทุน ประเภทรับ
ซอืคนืหน่วยลงทุน ทมีกีารกระจาย
การลงทุนนอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐาน

ชนดิ กองทุนเปิด

วนัทจีดทะเบยีน 13 ธันวาคม 2556

อายุโครงการ ไม่กําหนด โดยภายใน 6 เดอืนนับ
จากวันทจีดทะเบยีนทรัพยส์นิเป็นกอง
ทนุรวมมเีงือนไขการเลกิกองทุน เมอื
มูลค่าหน่วยลงทุนปรับขนึผา่นจุดทีมี
มลูค่าเท่ากับ 10.60 บาท และบรษัิท
จัดการสามารถขายทรัพยส์นิของกอง

ทุนทังหมดเป็นเงนิสด

มลูคา่โครงการ 1,000 ลา้นบาท 

มลูคา่สุทธใินปจัจุบนั 112,275,887.52 บาท

นโยบายการลงทุน ลงทนุในตราสารแหง่ทุน ตราสารแหง่
หนี เงนิฝาก ตราสารกงึหนีกงึทนุ 

หลักทรัพย ์และหรอื ทรัพยส์นิในต่าง
ประเทศ

นโยบายเงนิปันผล ไมม่นีโยบายจา่ยเงนิปันผล

ความเสยีงหลกั Business risk, Credit risk, Market 
risk, Liquidity risk, FX risk,

Leverage risk

ขอ้มูลบรษิทัจดัการกองทุน

ชอืบรษิทั บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด

ผลการประเมนิดชันชีวีดัความ
คบืหนา้การป้องกนัการมสีว่น
เกยีวขอ้งกบัคอรร์ปัชนั (Anti-
Corruption Progress
Indicator)1

ระดับท ี4 : ไดรั้บการรับรองแลว้
(Certified)

ทอียู่ ชัน 17 อาคารสาธรซติทีาวเวอร ์
เลขท ี175ถนนสาทรใต ้แขวง

ทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กทม.10120

โทรศพัท ์ 02-672-1111

โทรสาร 02-286-4480

E-Mail callcenter@assetfund.co.th

ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด

ผูดู้แลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากัด 
(มหาชน) 

นายทะเบยีน บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด

ผูส้อบบญัชี บรษัิท เอเอ็นเอส ออดทิ จํากัด

การซอื/ขาย หนว่ยลงทุน

วนัเวลาซอืหน่วยลงทนุ ช่วง IPO

มลูคา่การซอืแรกเรมิ 10,000 บาท

มลูคา่การซอืครงัตอ่ไป -

วนัเวลาขายหนว่ยลงทุน  ภายใน 6 เดอืนแรก นับจากวันที
จดทะเบยีนกองทุน กองทนุจะ Auto 

redeem เพอืเลกิกองทุนเมอื NAV 
ปรับขนึผ่านจดุทมีมีูลคา่เทา่กับ

10.60 บาท และบรษัิทจัดการสามารถ
ขายทรัพยส์นิของกองทนุทังหมดเพือ

รวบรวมเป็นเงนิสด
 หลังจากกองทนุมอีายุครบ 6 

เดอืน จะเปิดรับคําสงัขายคนืทกุวันทํา
การ

มลูคา่การขายขนัตํา -

ยอดคงเหลอืขนัตํา -

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทุน

คา่นายหนา้ซอื-ขาย ไม่มี

คา่ธรรมเนยีมซอื ไม่เกนิ 2% ของมูลคา่หน่วยลงทนุ 
(ยกเวน้ไม่เรยีกเก็บ)

คา่ธรรมเนยีมขาย ไม่มี

ผลการดําเนนิงาน

มูลคา่ทรัพยส์ุทธิ 112,275,887.52 บาท มูลคา่หน่วยลงทนุ 8.4248 บาท

กราฟแสดงมูลคา่หนว่ยลงทุน

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงั (%)

เกณฑม์าตรฐาน : คา่เฉลยีของ MSCI All Country World Index 50% และ JPM Global Aggregate Bond Index 50% ปรับดว้ยอัตราแลกเปลยีน 
ณ วันทคีํานวณผลตอบแทน
เกณฑม์าตรฐาน 2 : ค่าเฉลยีของ MSCI All Country World Total Return Index 50% และ JPM Global Aggregate Bond Index 50% 
ปรับดว้ยอัตราแลกเปลยีน ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี ตงัแตจ่ดัตงั
ASP-STARS9 2.07 2.79 -12.94 - -15.75
เกณฑม์าตรฐาน -2.01 0.82 2.79 3.84 5.42
เกณฑม์าตรฐาน 2 -1.73 1.51 4.17 7.90 9.38

สดัสว่นการลงทนุ (% NAV)

เงนิฝาก/ตวัแลกเงนิ 9.90

ตราสารทุน 51.69

หน่วยลงทนุ 37.02

  Derivatives -0.70

อนืๆ 2.09

รวม 100.00

สดัสว่นการลงทนุในตราสารหน ี(% NAV)

ตราสารหนี

ภาครฐั Rating %

รวม 0.00

ภาคเอกชน Rating %

รวม 0.00

รวมทงัหมด 0.00

T:TRIS  F:FITCH ขอ้มลูจาก THAI BMA

หุน้ทลีงทุน 5 อนัดบัแรก (%) ต.ค. 59 ก.ย. 59 +/-

ALIBABA GROUP HOLDING LTD. 11.64 11.82 -0.18  

ALPHABET INC-CL C 8.82 8.44 0.38  

AMAZON.COM INC 8.32 8.78 -0.46  

FACEBOOK INC. 8.24 7.88 0.36  

TENCENT HOLDINGS LIMITED CMN 6.47 6.48 -0.01  

นําหนกัการลงทุนในหมวด 5 อนัดบัแรก (% NAV)

ICT 20.28 %  

Commerce 19.95 %  

Media & Publishing 8.24 %  

INFORMATION TECH 3.22 %  

Currency Breakdown
คา่เงนิเทยีบไทยบาท 

% NAV
ต.ค. 59 ก.ย. 59 % change

USD 35.08 34.67 1.15   79.86

HKD 4.52 4.47 1.13   18.17

JPY 0.33 0.34 -2.87   0.05

CHF 35.27 35.63 -1.04   0.00

ทีมา : อัตราแลกเปลยีนถัวเฉลยี ธปท.

ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผล/รบัซอืคนืหนว่ยลงทุน ตอ่หนว่ยลงทุนในอดตี (หนว่ย:บาท)

-



การสบัเปลยีนหน่วยลงทนุ คดิเชน่เดยีวกบัคา่ธรรมเนียมการซอื
ขาย

การโอนหน่วยลงทนุ 50 บาทต่อรายการ

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากการลงทุน

คา่ธรรมเนยีมการจดัการ สําหรับระยะเวลา 6 เดอืนแรก นับจาก
วันทจีดทะเบยีนกองทนุในอัตราไม่

เกนิ 3.00% ของมลูค่าทรัพยส์นิทจีด
ทะเบยีนเป็นกองทุนรวม โดยตัดจ่าย
เป็นค่าใชจ่้ายกองทนุเฉลยีเท่ากนัทกุ

วันเป็นระยะเวลา 30 วัน

ผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.15% ตอ่ปี*

คา่นายทะเบยีน ไมเ่กนิ 1.5% ตอ่ปี*

*ตอ่ปีของมูลคา่ทรัพยส์นิทงัหมด หักดว้ยมลูคา่หนีสนิทังหมด เวน้แตค่่าธรรมเนยีมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ณ วันทคีํานวณ

สถานะการดําเนนิการตอ่ตา้นคอรป์รัปชนั : ไดรั้บการรับรอง CAC โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองทางภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ (Thai CAC) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย

ผูล้งทุน "โปรดทําความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ ขอ้มูล เงอืนไขผลตอบแทน และความเสยีงกอ่นตดัสนิใจลงทนุ" ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทุน มไิดเ้ป็นสงิยนืยนัผลการดําเนนิงานในอนาคต
การวดัผลการดําเนนิงานของกองทนุจดัทําขนึตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนนิงานทกีําหนดโดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ กองทนุมนีโยบายป้องกนัความเสยีงตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม ดงันนั 

เนอืงจาก กองทนุไม่ไดป้้องกนัความเสยีงอตัราแลกเปลยีนทงัจํานวน ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บักําไรจากอตัราแลกเปลยีน/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํากวา่เงนิลงทุนเรมิแรกได้


