
ผลการดําเนินงาน

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

กองทนุเปดิบวัหลวงอินคัมเพ่ือการออม

สัดส่วนการลงทนุ
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ขอ้มูลสถิติกองทนุ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)  :
มูลคาหนวยลงทุน  :
จํานวนจัดต้ัง  :
Portfolio Duration  :
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10.4205

677
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AIMC AIMC CATEGORY  Aggressive Allocation  FUND CODE  B-INCOMESSF
BLOOMBERG CODE ยงัไมม่ขีอ้มูล

กองทุน
3 เดือน 6 เดือน ต้ังแตตนป

% ตามชวงเวลา

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายอ่ืน รวมคาใชจายท้ังหมด

% ตอป

% ตอป

1 ป 3 ป 5 ป 10 ป ต้ังแตจัดต้ัง

B-INCOMESSF

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

 -0.53% 0.26% -0.62% 1.43% - - - 2.24%

 -0.15% 0.20% -1.43% 2.14% - - - 4.67%

 3.39% 3.27% 3.27% 3.10% - - - 3.31%

เปรยีบเทียบผลการดําเนนิงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ตราสารหน้ี
-
อ่ืนๆ

-
-

100.00%

5 อันดับตราสารของหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

บัวหลวงอินคัม
-
อ่ืนๆ

94.73%
-

5.16%

เกณฑมาตรฐาน : อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย หลังหักภาษี สัดสวน 4.00% , ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะส้ัน
ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สัดสวน 6.00% , ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สัดสวน 20.00%, ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market 
ท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือของผูออกตราสารอยูในระดับ A- ข้ึนไป อายุ 1 - 3 ปของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สัดสวน 6.00%, อัตราดอกเบ้ียเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี สัดสวน 14.00% , ดัชนีผลตอบแทน
รวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) สัดสวน 20.00% , ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ สัดสวน 3.50% , ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียน
เพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน สัดสวน 6.50% , ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT Total Return Index) สัดสวน 10.00% , 
MSCI Singapore IMI Core REIT Net Total Return Index (USD) ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน สัดสวน 10.00%

ขอมูลกองทุนหลัก : https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/mixed-fund/b-income/information#content

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.3375 0.0428 0.0535 1.2412 2.6750 

 0.8025 0.0214 0.0535 0.4208 1.2982 

5ความเส่ียง
ระดับ
กลาง-สูง

วันท่ีจดทะเบียน 23 กรกฎาคม 2563  

นโยบายการลงทุน  กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเปดบัวหลวงอินคัม (กองทุน
 หลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV
 ซ่ึงกองทุนเปดบัวหลวงอินคัม เปนกองทุนรวมผสมท่ีมีนโยบายกระจาย
 การลงทุนท้ังในและตางประเทศ ในตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
 ตราสารทุน หนวยลงทุนของกองทุนรวม หนวยลงทุนของกองทุนรวม
 ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา
 เงินฝาก ในสัดสวนต้ังแต 0-100% ของ NAV โดยกองทุนจะพิจารณาปรับ
 สัดสวนการลงทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ สวนท่ีเหลือ อาจ
 พิจารณาลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน ท้ังในและตางประเทศ รวมถึง
 Derivatives เพ่ือปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจ
 ของผูจัดการกองทุน และ/หรือเพ่ือพเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารหารลงทุน
 (EPM) และ/หรือ Structured Note ท้ังน้ี กองทุนมีสัดสวนการลงทุนใน
 ตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมเกิน 79% ของ NAV  

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน ผูลงทุนท่ีสามารถรับความเส่ียงไดในระดับปานกลางคอนขางสูงจากการ
 ลงทุนท้ังในและตางประเทศ โดยคาดหวังผลตอบแทนท่ีกองทุนจะไดรับ
 จากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ ผูลงทุนท่ีตองการลงทุนแบบ
 ผูกพันระยะยาวเพ่ือการออม โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกวา
 การลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไป และเน่ืองจากเปนกองทุนเพ่ือการออม 
 ผูลงทุนตองถือครองหนวยลงทุนเปนระยะเวลาไมนอยกวา 10 ป เพ่ือ
 สิทธิประโยชนทางภาษี

ความเส่ียงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเส่ียงจากมูลคาเงินลงทุนลดลง หรือไดรับเงินลงทุน
 ลาชาอันเน่ืองจากความผันผวนของตลาด การท่ีตลาดซ้ือขายตราสารขาด
 สภาพคลอง รวมถึงการท่ีผูออกตราสารหรือผูค้ําประกันไมสามารถชําระ
 คืนเงินลงทุน และหรือจายดอกเบ้ียตามท่ีระบุในตราสารท่ีลงทุน 

การขาย การรับซ้ือคืน การสับเปล่ียน

สูงสุดไมเกิน
ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป : 1.00  (ขั้นต่ำ 50 บาท)
ถือครองมากกวา 1 ป : 50 บาทตอรายการ1.00

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

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไมเปดใหบริการ

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไมเปดใหบริการไมเรียกเก็บ

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย
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กรกฎาคม 2563 พฤษภาคม 2565เมษายน 2564

NAV

เกณฑมาตรฐาน

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*
ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

ระหวาง 50 ถึง
75 ของกลุม

- -ระหวาง 50 ถึง
75 ของกลุม

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ** ระหวาง 1 ถึง
5 ของกลุม

ระหวาง 1 ถึง
5 ของกลุม

- -

-

-

-

-

-

-ระหวาง 1 ถึง
5 ของกลุม

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอา่นขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

Aligned • Alongside • Always

Morningstar Rating Overall จัดทําโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนไทย
ผูลงทุนตองศึกษาและทําความเขาใจลักษณะสินคา ขอมูลสําคัญ นโยบายการลงทุน เง่ือนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการดําเนินงาน  กอนตัดสินใจลงทุน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565


