
ผลการดําเนินงาน

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :
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สัดส่วนการลงทนุ
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ลานบาท
บาท
วัน
ป

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

9,624.24
12.7426

3,210
1.32

AIMC AIMC CATEGORY  Conservative Allocation   FUND CODE  B-SENIOR
BLOOMBERG CODE  BSENIOR:TB  MORNINGSTAR RATING OVERALL

กองทุน
3 เดือน 6 เดือน ต้ังแตตนป

% ตามชวงเวลา

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายอ่ืน รวมคาใชจายท้ังหมด

% ตอป

% ตอป

1 ป 3 ป 5 ป 10 ป ต้ังแตจัดต้ัง

B-SENIOR

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

 -0.13% 0.54% -0.05% 0.32% 1.39% 1.75% - 2.79%

 -0.53% 1.10% -0.01% 1.43% 2.05% 2.39% - 2.75%

 3.66% 3.29% 3.46% 2.88% 3.97% 3.36% - 2.90%

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ตราสารหน้ี
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
-
อ่ืนๆ

ตราสารทุน
อาหารและเคร่ืองด่ืม
วัสดุกอสราง
พลังงานและสาธารณูปโภค
การแพทย
การทองเท่ียวและสันทนาการ

78.26%
44.20%
32.19%
1.87%

-
-0.35%

22.09%
2.75%
2.47%
2.21%
2.16%
1.57%

5 อันดับแรกของตราสารทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามเวลเนสกรุป จํากัด (มหาชน)
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน)

1.70%
1.57%
1.36%
1.30%
1.10%

ดีเลิศ
ดีมาก
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีมาก

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 0.8025 0.0428 0.0535 1.2412 2.1400 

 0.5350 0.0268 0.0535 0.0234 0.6386 

5ความเส่ียง
ระดับ
กลาง-สูง

วันท่ีจดทะเบียน 16 สิงหาคม 2556

นโยบายการลงทุน  ลงทุนท้ังในและตางประเทศดังน้ี สวนการลงทุนในประเทศ ตราสารหน้ีและ
 หรือเงินฝาก โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวา 70% ของ NAV ท้ังน้ี กองทุน
 อาจลงทุนใน Structured Note เฉพาะท่ีมีลักษณะเปนตราสารหน้ีท่ีผูออก
 มีสิทธิในการบังคับไถถอนคืนกอนกําหนด (Callable) หรือตราสารหน้ีท่ี
 ผูถือสิทธิเรียกใหผูออกชําระหน้ีคืนกอนกําหนด (Puttable) , ตราสารทุน
 โดยเฉล่ียรอบปบัญชีไมเกิน 30% ของ NAV , หนวยลงทุนของกองทุนรวม
 เชน กองทุนรวมทองคํา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หนวยทรัสตเพ่ือการ
 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน และ/หรือ
 กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เปนตน สวนการลงทุนในตางประเทศ (ลงทุน
 ตางประเทศโดยเฉล่ียรอบปบัญชีไมเกิน 15% ของ NAV)หนวยลงทุนของ
 กองทุนรวม เชน กองทุนรวมทองคํา ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เปนตน
 กองทุนน้ีจะทําสัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอรเวิดรท่ีอางอิงกับอัตรา
 แลกเปล่ียนเพ่ือปองกันความเส่ียง (Hedging) โดยข้ึนอยู ดุลยพินิจของ
 ผูจัดการกองทุน

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน กองทุนรวมน้ีเหมาะสมกับผูลงทุนท่ีอยู ในวัยเกษียณอายุท่ีตองการมีเงิน
 ใชจายอยางสม่ําเสมอ และสามารถรับความเส่ียงไดในระดับปานกลาง
 คอนขางต่ํา โดยหวังผลตอบแทนท่ีกองทุนจะไดรับจากทรัพยสินท่ีกองทุน
 ลงทุนอยางไรก็ตาม ผูลงทุนท่ัวไปสามารถลงทุนในกองทุนน้ีไดเชนกัน เม่ือ
 เห็นวาการลงทุน "ในกองทุนน้ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของ
 ผูลงทุนและผูลงทุนยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได

ความเส่ียงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเส่ียงจากมูลคาเงินลงทุนลดลงเน่ืองจากความผันผวน
 ของตลาด ตราสารขาดสภาพคลอง และการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย
 รวมถึงความเส่ียงจากการลงทุนตางประเทศ เชน ความเส่ียงดานอัตรา
 แลกเปล่ียนและการเปล่ียนแปลงของราคาทองคํา เปนตน

การขาย การรับซ้ือคืน การสับเปล่ียน การโอนหนวยลงทุน

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

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

ไมมี

เก็บจริง ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน คือ อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย หลังหักภาษี สัดสวน 7.00% , 
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สัดสวน 17.50% , ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
สัดสวน 35.00% , ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือของผูออกตราสารอยูในระดับ A- ข้ึนไป อายุ 1 - 3 ปของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สัดสวน 10.50% , 
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) สัดสวน 20.00% , ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT Total Return Index) 
สัดสวน 5.00% , ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน สัดสวน 5.00%

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย

9.00

13.00

11.00

สิงหาคม 2556 พฤษภาคม 2565ตุลาคม 2560

NAV

เกณฑมาตรฐาน

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

เปรยีบเทียบผลการดําเนนิงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*
ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

- -ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ** ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

ระหวาง 50 ถึง
75 ของกลุม

ระหวาง 50 ถึง
75 ของกลุม

- -

-

-ระหวาง 50 ถึง
75 ของกลุม


