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ขอ้มูลสถิติกองทนุ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)  :
มูลคาหนวยลงทุน  :
จำนวนจัดตั้ง  :
Portfolio Duration  :
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AIMC CATEGORY  ASEAN Equity  FUND CODE  B-ASEAN
BLOOMBERG CODE  BBLAEQF:TB   MORNINGSTAR RATING OVERALL  

Aligned • Alongside • Always

กองทุน
3 เดือน 6 เดือน ตั้งแตตนป

% ตามชวงเวลา

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายอ่ืน รวมคาใชจายท้ังหมด

% ตอป

% ตอป

1 ป 3 ป 5 ป 10 ป ตั้งแตจัดตั้ง

B-ASEAN

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

-1.40% -3.00% -1.96% 5.47% 4.39% 0.83% - 1.94%

-0.50% 0.85% -0.20% 4.82% 1.03% 0.56% - 1.48%

14.44% 12.16% 13.01% 10.66% 14.50% 12.38% - 11.82%

เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*
ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

- -ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**
ระหวาง 1 ถึง
5 ของกลุม

ระหวาง 1 ถึง
5 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม - -

-

-
ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

สัดส่วนการลงทนุ

ตราสารหนี้
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
อื่นๆ

ตราสารทุน
ธนาคาร    
ขนสงและโลจิสติกส    
พัฒนาอสังหาริมทรัพย    
พาณิชย    
อาหารและเครื่องดื่ม

-
-

10.22%

89.78%
37.83%
8.53%
7.68%
6.79%
5.81%

5 อันดับแรกของตราสารทุน

DBS Group
UOB
Bank Central Asia
Sea Ltd 
Singtel

6.94%
5.91%
5.47%
3.86%
3.20%

แยกตามประเทศ

อินโดนีเซีย
สิงคโปร
ไทย
เวียดนาม
มาเลเซีย

21.62%
20.54%
14.83%
13.16%
9.95%

เกณฑมาตราฐาน : MSCI AC ASEAN NETR USD INDEX ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 
ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.6050 0.0803 0.0535 1.2038 2.9425 

 1.6050 0.0803 0.0535 0.2589 1.9977 

6ความเส่ียง
ระดับ
สูง

วันท่ีจดทะเบียน 31 มีนาคม 2559

นโยบายการลงทุน  กองทุนลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของ
 กลุมประเทศสมาชิกอาเซยีนท่ีมปีจจยัพ้ืนฐานดี มคีวามมัน่คง และมศัีกยภาพ
 ในการให ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา
 80% ของ NAV และมีสัดสวนการลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยรอบป
 บัญชีไมเกิน 79% ของ NAV กลุมประเทศอาเซียน ปจจุบันมีสมาชิก 10 
 ประเทศ ไดแก ไทย สิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส บรูไน 
 เวียดนาม ลาว เมียนมาร กัมพูชา สวนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทุน ตราสารการเงิน และหรอืเงนิฝาก ตลอดจน
 หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือใหความ
 เห็นชอบใหกองทุนลงทุนไดทั้งในและตางประเทศ รวมถึงอาจลงทุนใน
 Derivatives ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนใน Structured Note

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน "กองทุนรวมน้ีเหมาะสมกับผูลงทุนท่ีสามารถรับความเส่ียงไดจากการลงทุน
 ในตราสารทุนท้ังในและตางประเทศและความผันผวนของมูลคาหนวย"
 "ลงทุนไดในระดับสูง โดยหวังผลตอบแทนโดยเฉล่ียตอปในระยะยาวท่ีดีกวา
 การลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไป
"
ความเส่ียงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเส่ียงจากมูลคาเงินลงทุนลดลง หรือไดรับเงินลงทุน
 ลาชาอันเน่ืองจากความผันผวนของตลาด การท่ีตลาดซ้ือขายตราสาร
 ขาดสภาพคลอง รวมถึงความเส่ียงจากความนาเช่ือถือของผูออกตราสาร

การขาย การรับซ้ือคืน การสับเปล่ียน การโอนหนวยลงทุน

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

สูงสุดไมเกิน
กรณีเปนกองทุนตนทาง : เทากับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืน 
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : เทากับคาธรรมเนียมการขาย 

50 บาท ตอ 1,000 หนวย 
หรือเศษของ 1,000 หนวย 1.00 ไมมี

ไมมีเก็บจริง
50 บาท ตอ 1,000 หนวย 
หรือเศษของ 1,000 หนวย 

กรณีเปนกองทุนตนทาง : ไมมี
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : ไมเกิน 1.00ไมเกิน 1.00

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

6.00

15.00

12.00

9.00

มีนาคม 2559 พฤษภาคม 2565กุมภาพันธ 2562

Morningstar Rating Overall จัดทำโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย 
ผูลงทุนตองศึกษาและทำความเขาใจลักษณะสินคา ขอมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการดำเนินงาน  กอนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
*อันดับตนๆ ผันผวนนอย

NAV 

เกณฑมาตรฐาน


