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กองทนุเปดิบวัหลวงปจัจัย 4
MONTHLY FUND UPDATE

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

ลานบาท
บาท
วัน
ป

1,698.19
20.4184

9,937
-

AIMC CATEGORY  Equity General  FUND CODE  BBASIC
BLOOMBERG CODE  BSUB:TB  MORNINGSTAR RATING OVERALL  

Aligned • Alongside • Always

กองทุน
3 เดือน 6 เดือน ตั้งแตตนป

% ตามชวงเวลา

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายอ่ืน รวมคาใชจายท้ังหมด

% ตอป

% ตอป

1 ป 3 ป 5 ป 10 ป ตั้งแตจัดตั้ง

BBASIC

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

 3.98% 8.67% 6.66% 7.37% 1.54% -0.96% 4.88% 4.16%

 -0.05% 7.78% 1.99% 7.28% 3.95% 4.37% 7.15% -

11.18% 10.00% 10.32% 9.44% 16.18% 13.85% 13.82% 21.74% 

เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**

ระหวาง 1 ถึง
5 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

- -ระหวาง 25 ถึง 
50 ของกลุม

ระหวาง 50 ถึง 
75 ของกลุม

ระหวาง 75 ถึง
95 ของกลุม

ระหวาง 50 ถึง
75 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

- -ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

สัดส่วนการลงทนุ

ตราสารหนี้
ภาครัฐ
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
อื่นๆ

ตราสารทุน
พาณิชย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
อาหารและเครื่องดื่ม
การแพทย 
วัสดุกอสราง

2.82%
2.65%
0.18%
5.71%

91.46%
21.74%
21.34%
16.54%
14.46%
7.94%

5 อันดับแรกของตราสารทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
บมจ. ซีพี ออลล   
บมจ. ปูนซีเมนตไทย   
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล   
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต กรุป   
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

6.81%
4.00%
3.87%
3.72%
3.72%

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีมาก
ดีเลิศ

เกณฑมาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.6050 0.0428 0.1284 0.6249 2.4011 

 1.6050 0.0321 0.1284 0.0594 1.8249 

ประวติัการจ่ายปันผล (ล่าสุด)

วันท่ีจายเงินปนผล

6ความเส่ียง
ระดับ
สูง

วันท่ีจดทะเบียน 17 มีนาคม 2538

นโยบายการลงทุน  กองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยเฉพาะกลุมบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวของกับ
 ปจจัย 4 ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค ซึ่งเปน
 หลักทรัพยที่มีปจจัย \พื้นฐานดี มีราคาต่ำกวา Intrinsic Value หรือมี
 แนวโนมการเติบโตทางธุรกิจสูง โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80%
 ของ NAV สวนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย
 หรือทรัพยสินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือใหความเห็นชอบ
 รวมถึงกองทุนอาจลงทุนใน Derivatives และ/หรือ Structured Note

นโยบายปนผล จายปละ 2 ครั้ง ครั้งละไมต่ำกวา 50% จากกำไรสะสม
 หรือกำไรจากการลงทุนสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการ
 ดำเนินงาน

เหมาะกับนักลงทุน กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผู ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงไดสูงจากการ
 ลงทุนในตราสารทุน และมีโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนในรูปเงินปนผล
 อยางสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลคาเงินลงทุนลดลง หรือไดรับเงินลงทุน
 ลาชาอันเนื่องจากความผันผวนของตลาด การที่ตลาดซื้อขายตราสาร
 ขาดสภาพคลอง ผู ออกตราสารหรือผู ค้ำประกันไมสามารถชำระคืนเงิน
 ลงทุน และหรือจายดอกเบี้ยตามที่ระบุในตราสารที่ลงทุน ความเสี่ยง
 จากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาและจากการขยายฐานเงินลงทุน
 รวมถึงการท่ีคู สัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา

เก็บจริง

การขาย การรับซ้ือคืน การสับเปล่ียน การโอนหนวยลงทุน

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

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

กรณีเปนกองทุนตนทาง : ไมเกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : ไมเรียกเก็บ

ไมเรียกเก็บ

สูงสุดไมเกิน กรณีเปนกองทุนตนทาง : เทากับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืน  
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : เทากับคาธรรมเนียมการขาย  

50 บาท ตอ 1,000 หนวย
หรือเศษของ 1,000 หนวย1.00

1.00
 (ขั้นต่ำ 50 บาท)

ไมเกิน 1.00
(ขั้นต่ำ 50 บาท)

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี **อันดับตนๆ ผันผวนนอย

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

อัตราปนผล  (บาท/หนวยลงทุน)

อัตราปนผล  (บาท/หนวยลงทุน)

 30 มี.ค. 65 1 ต.ค. 64 30 มี.ค. 64 30 ก.ย. 63 30 ก.ย. 62 28 ก.ย. 61

 0.0200 0.1000 1.2100 0.2000 0.1400 0.2000

 2565 2564 2563 2562 2557-2561 เงินปนผลสะสม

 0.0200 1.3100 0.2000 0.1400 8.4500 10.1200

Morningstar Rating Overall จัดทำโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย
ผูลงทุนตองศึกษาและทำความเขาใจลักษณะสินคา ขอมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการดำเนินงาน  กอนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคมเ 2565

0.00

40.00

20.00

มกราคม 2545 พฤษภาคม 2565ธันวาคม 2554

NAV 
ปรับดวยเงินปนผล

เกณฑมาตรฐาน


