
กองทุน
3 เดือน 6 เดือน ต้ังแตตนป

% ตามชวงเวลา % ตอป

1 ป 3 ป 5 ป 10 ป ต้ังแตจัดต้ัง

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

วันท่ีจดทะเบียน 10 มีนาคม 2564

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

6ความเส่ียง
ระดับ
สูง

สัดส่วนการลงทนุ

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

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

ลานบาท
บาท
วัน
ป

4,572.71
10.0153
447.00

-

AIMC CATEGORY  Global Equity  FUND CODE  B-SIP
BLOOMBERG CODE   BUSIPS TB 

Aligned • Alongside • Always

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายอ่ืน รวมคาใชจายท้ังหมด

% ตอป

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

B-SIP  -2.03% -17.55% -17.62% -3.23% - - - 0.12%

 -2.78% -9.06% -11.80% 0.72% - - - 8.23%

 23.41% 25.19% 26.27% 19.97% - - - 19.64%
       

เปรยีบเทียบผลการดําเนนิงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 25 
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 50 
ถึง 75 ของกลุม

ระหวาง 50 
ถึง 75 ของกลุม

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 50 
ถึง 75 ของกลุม

--

-

-

-

-

-

-

- -

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 94.59%
69.56%

25.03%

เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ สัดสวน 50.00% , ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 
ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน สัดสวน 50.00%

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.3375 0.0428 0.0535 1.2412 2.6750 

 1.3375 0.0268 0.0535 0.1328 1.5506 

การขาย การรับซ้ือคืน 
 

การสับเปล่ียน การโอนหนวยลงทุน

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอา่นขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

NAV 

เกณฑมาตรฐาน

นโยบายการลงทุน  กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนภายใต
 การจัดการของ Pictet Asset Management ต้ังแต 2 กองทุนข้ึนไป 
 (กองทุนปลายทาง) โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดย
 กองทุนปลายทางจะเนนลงทุนในบริษัทท่ัวโลกท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการ
 อยางยัง่ยนื (Sustainability) โดยคํานึงผลกระทบเชิงบวกตอสังคมและส่ิงแวดลอม
 ในทุกข้ันตอนการผลิตสินคาและบริการ ซ่ึงกองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทาง
 กองทุนใดกองทุนหน่ึงโดยเฉล่ียรอบปบัญชีไมเกิน 79% ของ NAV โดยผูจัดการ
 กองทุนสามารถปรับเปล่ียนสัดสวนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง
 ไดตามความเหมาะสม สวนท่ีเหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยหรือ
 ทรัพยสินอ่ืน ท้ังในและตางประเทศ รวมถึง Derivatives เพ่ือปองกันความ
 เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน และ/หรือเพ่ือ
 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note 
 และกองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน 
 โดยเฉล่ียรอบปบัญชีไมเกิน 20% ของ NAV

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน ผูลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนและความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการลงทุนใน
 หลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ , ผูลงทุนท่ีสามารถลงทุนในระยะ
 กลางถึงระยะยาวในหลักทรัพยตางประเทศ โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะ
 ยาวท่ีดีกวาการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไป

ความเส่ียงจากการลงทุน นักลงทุนมีความเส่ียงของตลาด, ความเส่ียงจากการลงทุนในหนวยลงทุนของ
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และกองทุน
 รวมโครงสรางพ้ืนฐาน, ความเส่ียงจากสภาพคลองของหลักทรัพยหรือตราสาร,
 ความเส่ียงของประเทศท่ีกองทุนลงทุน และขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับ
 ประเทศ, ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน, ความเส่ียงจากการลงทุนในตรา
 สารอนุพันธ

กรณีเปนกองทุนตนทาง : เทากับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : เทากับคาธรรมเนียมการขาย

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

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

กรณีเปนกองทุนตนทาง : ไมมี
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : 1.00

1.00

1.00

ไมมี

ไมมี

5.00

15.00

10.00

มีนาคม 2564 พฤษภาคม 2565มิถุนายน 2564 กันยายน 2564

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

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

ตราสารหน้ี
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
อ่ืนๆ

 1.10%
 1.10%

4.31%

ตราสารทุน
Pictet-Global Environmental 
Opportunities - I EUR
Pictet Clean Energy - I USD

ขอมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : Pictet - Global Environmental Opportunities - I EUR มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่มีสวน
เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอมในดานตางๆ Pictet - Clean Energy - I USD มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่มีสวนเกี่ยวของ
กับพลังงานสะอาด (Clean Energy)
ขอมูลกองทุนหลัก : https://www.bblam.co.th/application/files/9216/5224/0585/Pictet-Glo_Evt_Opport.-I_EUR_FACTSHEET_
LU0503631631_EN_DEFAULT_29Apr2022.pdf

https://www.bblam.co.th/application/files/4016/5224/0602/Pictet-Clean_Energy-I_USD_FACTSHEET_LU0280430405_EN_
DEFAULT_29Apr2022.pdf

กองทนุเปดิบวัหลวงยัง่ยนื
MONTHLY FUND UPDATE

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย


