
ผลการดําเนินงาน

วันท่ีจดทะเบียน 2 มิถุนายน 2560   
   

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

6ความเส่ียง
ระดับ
สูง

กองทนุเปดิบวัหลวงหุน้อาเซยีนเพ่ือการเลีย้งชพี

สัดส่วนการลงทนุ

MONTHLY FUND UPDATE

ขอ้มูลสถิติกองทนุ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)  :
มูลคาหนวยลงทุน  :
จำนวนจัดตั้ง  :
Portfolio Duration  :

ลานบาท
บาท
วัน
ป

870.40
10.3607

1,824
-

  AIMC CATEGORY  ASEAN Equity     FUND CODE    B-ASEANRMF
  BLOOMBERG CODE   BSMCRMF:TB  MORNINGSTAR RATING OVERALL  

Aligned • Alongside • Always

กองทุน
3 เดือน 6 เดือน ตั้งแตตนป

% ตามชวงเวลา

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายอื่น รวมคาใชจายทั้งหมด

% ตอป

% ตอป

1 ป 3 ป 5 ป 10 ป ตั้งแตจัดตั้ง

B-ASEANRMF

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

-1.14% -2.66% -1.70% 5.42% 4.74% - - 0.71%

-0.50% 0.85% -0.20% 4.82% 1.03% - - 0.46%

14.26% 12.00% 12.84% 10.51% 14.34% - - 12.22%

เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**

ระหวาง 25
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 5
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 25
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 25
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 5
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 1 
ถึง 5 ของกลุม

ระหวาง 5
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 5
ถึง 25 ของกลุม

---

- -

-

- -

เกณฑมาตรฐาน : MSCI AC ASEAN NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน   
              

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.6050 0.0803 0.0535 1.20375 2.9425 

 1.6050 0.0803 0.0535 0.2114 1.9502 

นโยบายการลงทุน  กองทุนลงทนุในหลกัทรพัยของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยของกลุม

 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีปจจัย พื้นฐานดีมีความมั่นคง และมีศักยภาพใน

 การใหผลตอบแทนจากการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% 

 ของ NAV  กลุมประเทศอาเซียน ปจจุบันมีสมาชิก 10 ประเทศ ไดแก ไทย 

 สงิคโปร อินโดนเีซีย มาเลเซยี ฟลปิปนส บรูไน เวียดนาม ลาว เมยีนมารและ

 กมัพชูา สวนทีเ่หลอืกองทนุจะลงทนุในตราสารทนุ ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หน้ี

 กึง่ทนุ ตราสารการเงิน และหรอืเงินฝาก ตลอดจนหลกัทรพัยท่ีไมไดจดทะเบียน

 ในตลาดหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือให

 ความเหน็ชอบ ทัง้ในและตางประเทศ รวมถงึอาจลงทุนใน Derivatives ทัง้นี้

 กองทุนจะไมลงทุนใน Structured Note กองทุนมีสัดสวนการลงทุนใน

 ตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกิน 79% ของ NAV

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อ
 การเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ และสามารถรับความเสี่ยงไดสูงจากการลงทุน
 ในตราสารทนุ โดยหวงัผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรบัจากเงนิปนผลหรอืกาํไร
 สวนเกินจากการลงทุนในตราสารทุน และเพื่อโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทน
 โดยเฉลีย่ตอปในระดบัทีส่งูกวาการลงทุนในตราสารหนีผู้ลงทนุจงึควรตัง้เปาหมาย
 การลงทุนระยะยาวหลายๆ ปในกองทุนนี้ และเนื่องจากเปนกองทุนรวมเพื่อ
 การเลี้ยงชีพ ผูลงทุนจึงควรลงทุนตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปจน
 ครบอายุ 55 ปบริบูรณ เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี

ความเสี่ยงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลคาเงินลงทุนลดลง หรือไดรับเงินลงทุนลาชาอัน
 เนื่องจากความผันผวนของตลาด การท่ีตลาดซื้อขายตราสารขาดสภาพคลอง 
 รวมถึงการท่ีผูออกตราสารหรือผูค้ำประกันไมสามารถชำระคืนเงินลงทุน และ
 หรือจายดอกเบี้ยตามที่ระบุในตราสารที่ลงทุน

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

NAV 

เกณฑมาตรฐาน
10.00

15.00

5.00
พฤศจิกายน 2555 มิถุนายน 2560 พฤษภาคม 2565

Morningstar Rating Overall จัดทำโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย 
ผูลงทุนตองศึกษาและทำความเขาใจลักษณะสินคา ขอมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกอนตัดสินใจลงทุน 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ตราสารท่ีมีการลงทุน 5 อันดับแรก (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

ตราสารหนี้
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก  
อื่น ๆ 

DBS Group
UOB
Bank Central Asia
Sea Ltd
Singtel

0.04%
0.04%

10.75%

6.94%
5.92%
5.25%
3.75%
3.11%

อินโดนเีซีย
สิงคโปร
ไทย
เวยีดนาม
มาเลเซยี

21.15%
20.45%
15.64%
12.77%
9.81%

ตราสารทุน
ธนาคาร  
ขนสงและโลจิสติกส
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
พาณิชย  
อาหารและเครื่องดื่ม

89.21%
37.20%
8.42%
7.58%
6.43%
6.31%

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

การขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป : 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
ถือครองมากกวา 1 ป : 50 บาท ตอรายการ

ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป : ไมเกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
ถือครองมากกวา 1 ป : 50 บาท ตอรายการ

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไมเปดใหบริการ

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไมเปดใหบริการ

1.50

ไมเรียกเก็บ

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย


