
ผลการดําเนินงาน

วันท่ีจดทะเบียน 21 พฤศจิกายน 2550
   

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

ตราสารท่ีมีการลงทุน 5 อันดับแรก (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

5ความเส่ียง
ระดับ
ปานกลาง
ค่อนขา้งสูง

กองทนุเปดิบวัหลวงหุน้ 25% เพ่ือการเลีย้งชพี

สัดส่วนการลงทนุ

MONTHLY FUND UPDATE

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

ลานบาท
บาท
วัน
ป

4,281.94
15.3387

5,305
1.47

  AIMC CATEGORY  Conservative Allocation   FUND CODE     B25RMF
  BLOOMBERG CODE  BBL25RM: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

B25RMF

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

-0.89% 0.79% -0.39% 1.13% 0.84% 0.84% 2.34% 2.99% 

-0.46% 1.54% 0.09% 1.59% 2.05% 2.23% 3.42% 4.34%

3.73% 3.27% 3.39% 2.91% 4.11% 3.51% 3.41% 3.59%

เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

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

ระหวาง 50
ถึง 75 ของกลุม

ระหวาง 50
ถึง 75 ของกลุม

ระหวาง 25 
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 25
ถึง 50 ของกลุม

--

- -

ตราสารหนี้   
ภาครัฐ   
ภาคเอกชน   
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก      
อื่น ๆ

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชัน่แนล
บรษิทั เจ เอ็ม ท ีเนท็เวอรค เซอรวสิเซ็ส จำกดั (มหาชน)
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย
บมจ. พลังงานบรสิทุธิ์
บรษิทั ทโีอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน)

75.83%
40.29%
33.07%
2.47%
1.88%

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.3375 0.0428 0.1284 1.4338 2.9425 
 
 
 0.8025 0.0375 0.1284 0.0185 0.9868 
 

นโยบายการลงทุน  กองทุนลงทุนในตราสารหน้ีเงินฝาก หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนตามที่

 สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดใหลงทุนได โดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวา 75% 

 ของ NAV และตราสารทนุของบรษิทัทีม่ปีจจยัพืน้ฐานแขง็แกรงมศัีกยภาพสงู

 ในการใหผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลีย่รอบปบญัชไีมเกนิ 25% ของ NAV

 ทัง้นีก้องทนุอาจลงทุนใน Structured Note เฉพาะท่ีมลีกัษณะเปนตราสารหน้ี

 ทีผู่ออกมสีทิธใินการบงัคบัไถถอนคนืกอนกาํหนด (Callable) หรอืตราสารหน้ี

 ทีผู่ถอืมีสทิธเิรยีกใหผูออกชาํระหนีค้นืกอนกาํหนด (Puttable) และ Derivatives

  ทีแ่ฝงอยูใน Structured Note ทีเ่ปน Callable/ Puttable Bond ดังกลาว

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล
เหมาะกับนักลงทุน กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อ
 การเลีย้งชพีหลงัเกษยีณอาย ุและสามารถรบัความเสีย่งไดในระดบัปานกลาง
 โดยหวงัผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรบัจากดอกเบีย้หรอืกำไรสวนเกนิจากการ
 ลงทนุในตราสารหน้ี รวมท้ังผลตอบแทนท่ีกองทุนจะไดรับจากเงินปนผลหรอื
 กำไรสวนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารทุน และเนื่องจากเปนกองทุนรวม
 เพือ่การเล้ียงชพี ผูลงทนุจงึควรลงทนุตอเนือ่งเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป 
 จนครบอายุ 55 ปบริบูรณ เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี
ความเสี่ยงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลคาเงินลงทุนลดลงหรือไดรับเงินลงทุนลาชา 
 อันเนื่องจากความผันผวนของตลาด การที่ตลาดซื้อขายตราสารขาดสภาพคลอง 
 รวมถึงการที่ผูออกตราสารหรือผูค้ำประกันไมสามารถชำระคืนเงินลงทุน 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

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
กับบริษัทจัดการอื่นๆ กรณีเปนกองทุนตนทาง : 200 บาทตอรายการ
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : เทากับคาธรรมเนียมการขาย

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
กับบริษัทจัดการอื่นๆ กรณีเปนกองทุนตนทาง : ไมเกิน 200 บาทตอรายการ
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : ไมเรียกเก็บ

1.00

ไมเรียกเก็บ

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

NAV 

เกณฑมาตรฐาน14.25

8.50

20.00

พฤศจิกายน 2550 พฤษภาคม 2565ธันวาคม 2557

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ตราสารทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค
เงินทุนและหลักทรัพย
อาหารและเครื่องดื่ม
วัสดุกอสราง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย

ดีเลิศ
ดีมาก
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

1.34%
1.32%
1.27%
1.07%
0.99%

22.30%
3.42%
2.66%
2.14%
2.00%
1.94%

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

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย

เกณฑมาตรฐาน คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย และธ.ไทยพาณิชย สัดสวน 7.50%, 
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสวน 18.75% , ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ป ของสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย สัดสวน 37.50% , ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอยูในระดับ A- ขึ้นไป
อายุ 1-3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสวน 11.25%, ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ  (SET TRI)  สัดสวน 25.00%


