
ผลการดําเนินงาน

วันท่ีจดทะเบียน 20 พฤศจิกายน 2555   

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

6ความเส่ียง
ระดับ
สูง

กองทนุเปดิบวัหลวง Small-Mid Cap เพ่ือการเลีย้งชพี 

สัดส่วนการลงทนุ

MONTHLY FUND UPDATE

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

ลานบาท
บาท
วัน
ป

1,375.54
13.7480

3,479
0.01

  AIMC CATEGORY  Equity Small – Mid Cap     FUND CODE    B-SM-RMF
  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-SM-RMF

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

-2.89% -0.51% -6.65% -3.15% 6.85% 0.92% - 3.39%

-0.05% 7.78% 1.99% 7.28% 3.95% 4.37% - 6.05%

16.98% 15.63% 16.43% 13.73% 19.01% 16.10% - 15.67%

เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**

ระหวาง 95 ถึง 
100 ของกลุม

ระหวาง 75 ถึง 
95 ของกลุม

ระหวาง 95 ถึง 
100 ของกลุม

ระหวาง 95 ถึง 
100 ของกลุม

ระหวาง 95 ถึง 
100 ของกลุม

ระหวาง 5
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 5
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 5
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 1 
ถึง 5 ของกลุม

ระหวาง 1
ถึง 5 ของกลุม

--

-

-

- -

เกณฑมาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)         *อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
              **อันดับตนๆ ผันผวนนอย

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.6050 0.0428 0.0535 0.9737 2.6750 

 1.6050 0.0321 0.0535 0.0300 1.7206 

นโยบายการลงทุน  กองทุนลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

 ประเทศไทยและหรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยเนนลงทุนในบริษัท

 ขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉลี่ยรอบปบัญชี 

 ไมนอยกวา 80% ของ NAV สวนที่เหลือลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจาก

 ท่ีกลาวขางตน รวมถงึหุนท่ีไมไดจดทะบยีน ตราสารหนี ้ตราสารการเงนิ และ

 หรอืเงนิฝาก ตลอดจนหลกัทรพัยหรอืทรพัยสนิอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวธีิ

 อื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม

 ลงทุนใน Derivatives และ Structured Note

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

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

ความเสี่ยงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลคาเงินลงทุนลดลง หรือไดรับเงินลงทุนลาชาอัน
 เนื่องจากความผันผวนของตลาด การท่ีตลาดซื้อขายตราสารขาดสภาพคลอง 
 รวมถึงการท่ีผูออกตราสารหรือผูค้ำประกันไมสามารถชำระคืนเงินลงทุน และ
 หรือจายดอกเบี้ยตามที่ระบุในตราสารที่ลงทุน          

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 กรณีเปนกองทุนตนทาง : 200 บาท ตอรายการ
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : เทากับคาธรรมเนียมการขาย

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
กับบริษัทจัดการอื่น กรณีเปนกองทุนตนทาง : ไมเกิน 200 บาท ตอรายการ
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : ไมเรียกเก็บ

1.00

ไมเรียกเก็บ

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

NAV 

เกณฑมาตรฐาน

10.00

14.00

18.00

6.00
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
ภาครัฐ
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก  
อื่น ๆ 

บรษิทั เจ เอ็ม ท ีเนท็เวอรค เซอรวสิเซ็ส จำกดั (มหาชน)
บรษิทั เจ มารท จากดั (มหาชน)
บมจ. ธนาคารเกยีรตินาคนิ
บรษิทั แอดเทค ฮบั จำกดั (มหาชน)
บรษิทั สตาร ปโตรเลียม รไีฟนนิง่ จำกัด (มหาชน)

ดีมาก
ดีมาก
ดีเลิศ

-
ดีเลิศ

5.18%
3.71%
3.53%
3.52%
3.10%

ตราสารทุน
สื่อและสิ่งพิมพ  
เงินทุนและหลักทรัพย  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
พลังงานและสาธารณูปโภค  
อาหารและเครื่องดื่ม    

93.40%
11.03%
9.96%
9.95%
9.72%
8.63%

6.06%
5.81%
0.25%
0.54%


