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ประเภท : กองทุนรวมตราสารหน้ี,กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ
นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับตราสารแหงหน้ี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงิน ที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ
และใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงท้ังในและตางประเทศ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผล โดยวิธีอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หรือเห็น
ชอบใหลงทุนได ทั้งน้ี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตางประเทศไดไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมมี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category Short Term General Bond

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 25/07/2556

ทุนจดทะเบียน 200,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 24,057,265,678.18 บาท

มูลคาหนวยลงทุน 11.3527 บาท

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย

จํากัด (มหาชน)

ดัชนีชี้วัด

Government Zero Rate Return Index ท่ีมีอายุ 1 ป (35%) และ

Corporate Zero Rate Return Index (A) 1 ป (30%) และอัตราผล

ตอบแทนของ THBFIX 1 ป (35%)

การขายและรับซื้อคืน

วันทําการขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังแรก

ไมกําหนด

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังถัดไป

ไมกําหนด

วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการขายคืนหนวยลงทุน

ไมกําหนด

จํานวนหนวยลงทุนข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน

ไมกําหนด

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า

ไมกําหนด

ระยะเวลาในการรับเงินคาขายคืน

T+1

ผลการดําเนินงานยอนหลัง 5 ป (%)

ผลการดําเนินงานรายป

ผลการดําเนินงานยอนหลัง

ผลตอบแทน (%) ผลตอบแทน (%ตอป)

  3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป จัดตั้งกองทุน

กองทุน 0.26 0.53 0.33 0.72 0.47 0.79 - 1.31

ตัวชี้วัด 0.37 0.77 0.43 1.22 1.07 1.42 - 1.83

ความผันผวน

ความผันผวน (%ตอป)

  3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป จัดตั้งกองทุน

กองทุน 0.07 0.07 0.07 0.10 0.08 0.08 - 0.10

ตัวชี้วัด 0.14 0.16 0.17 0.23 0.16 0.20 - 0.21

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

* กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
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ความเส่ียงหลักของกองทุน

ความเส่ียงทางตลาด

ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย

ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน

ความเส่ียงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเส่ียงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยง

ความเส่ียงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน

ความเส่ียงจากการลงทุนท่ีกระจุกตัว

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ ไมเกิน 1.07

ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.107

นายทะเบียน ไมเกิน 0.214

*เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน (ถามี)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อ

ขาย)

การขายหนวยลงทุน ไมเกิน 1.00 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมเกิน 1.00 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

- กองทุนตนทาง ไมเกิน 1.00 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง ไมเกิน 1.00 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

คุณลักษณะของกองทุน

Duration (Modified) 0.25 ป

Time to Maturity (TTM) 0.28 ป

จํานวนตราสารท่ีถือครอง 118

จํานวนผูออกตราสาร 46

อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉลี่ย

National A

International A+

ตราสารหนี้ในประเทศ ตราสารหนี้ตางประเทศ International Rating

การกระจายการลงทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

*สัดสวนการลงทุนในตางประเทศ 11.02 % ของ NAV

หลักทรัพยที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร อันดับความนาเชื่อถือ (% NAV)

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 17/91/66   4.72

ตั๋วแลกเงิน บมจ. เบทาโกร A 3.32

เงินฝากประจํา ธ. Bank of China 290623 A 3.14

ตั๋วแลกเงิน บมจ. หลักทรัพยธนชาต A- 2.90

ตั๋วแลกเงิน บจ. หลักทรัพยหยวนตา (ประเทศไทย) AA 2.70

น้ําหนักการลงทุนตามอันดับความนาเช่ือถือ

น้ําหนักการลงทุนตามประเภทธุรกิจ (% NAV)

ประเภทธุรกิจ ในประเทศ ตางประเทศ รวม

ธุรกิจการเงิน 17.16 0.00 17.16

อื่นๆ 34.16 0.00 34.16

รวม 51.32 0.00 51.32

*โปรดอานและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
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