
ผลการดําเนินงาน

วันท่ีจดทะเบียน 28 ตุลาคม 2559   

" การลงทนุในกองทนุหุนระยะยาวตัง้แตวนัที ่1 ม.ค. 63 เปนตนไป ผูลงทนุไมสามารถนำมาลดหยอนภาษไีด "

 

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

ตราสารท่ีมีการลงทุน 5 อันดับแรก (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

6ความเส่ียง
ระดับ
สูง

กองทนุเปดิบวัหลวงปจัจัย 4 หุน้ระยะยาวปนัผล

สัดส่วนการลงทนุ

MONTHLY FUND UPDATE

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

ลานบาท
บาท
วัน
ป

8,336.09
8.6426
2,041

-

AIMC CATEGORY  Equity General   FUND CODE    BBASICDLTF
BLOOMBERG CODE  BBADLTF: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

BBASICDLTF

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

 1.09% 2.06% 2.12% 0.92% -0.42% -2.00% - -2.07%

 -0.25% 4.60% -0.54% 6.44% 6.42% 5.64% - 6.37%

12.38% 10.47% 11.16% 9.10% 14.99% 12.89% - 12.40%

เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 95 ถึง 
100 ของกลุม

ระหวาง 95 ถึง 
100 ของกลุม

ระหวาง 95 ถึง 
100 ของกลุม

ระหวาง 75 
ถึง 95 ของกลุม

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 1 
ถึง 5 ของกลุม

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

--

- -

-

--

ตราสารหนี้
ภาครัฐ    
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก  
อื่น ๆ

บมจ. ซีพ ีออลล  
บมจ. ปนูซเีมนตไทย  
บมจ. เอม็เค เรสโตรองต กรุป  
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชัน่แนล  
บมจ. กรงุเทพดุสิตเวชการ

2.95%
2.94%
0.01%
7.01%

เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) สัดสวน 80% , ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน   
เพื่อคำนวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดสวน 20%         

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.6050 0.0428 0.0535 1.2412 2.9425 
 
 
 1.6050 0.0428 0.0535 0.0412 1.7425 
 

นโยบายการลงทุน  กองทุนลงทุนในหลักทรัพยในประเทศ และ/หรือตางประเทศ โดยเนนลงทุนใน

 กลุมบรษัิทท่ีทำธรุกิจเก่ียวของกับปจจยั 4 ไดแก อาหาร ท่ีอยูอาศยั เครือ่งนุงหม

 และยารักษาโรค ซึ่งเปนหลักทรัพยท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานดี มีแนวโนมการเติบโตทาง

 ธุรกจิสงู โดยเฉลีย่ในรอบปบญัชไีมนอยกวา 80% ของ NAV และในสดัสวนดงักลาว 

 จะเปนหุนสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และ/หรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม 

 เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวา 65% ของ NAV สวนที่เหลือจะลงทุน

 ในตราสารหนี้ ตราสารการเงิน เงินฝาก และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

 รวมถึง Derivatives ทั้งน้ี กองทุนจะไมลงทุนใน Structured Note กองทุนมี

 สัดสวนการลงทุนในตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมเกิน 25% ของ NAV 

นโยบายปนผล จายปละ 2 คร้ัง หรือตามท่ีเห็นสมควรโดยพจิารณาจายจาก (1) เงนิปนผล/ดอกเบีย้
 ทีไ่ดรบั หรอื (2) ไมเกนิ 30% ของกำไรสะสม/กำไรสทุธ ิแลวแตจำนวนใดจะตำ่กวา

เหมาะกบันักลงทุน กองทนุรวมนีเ้หมาะสมกับผูลงทุนท่ีตองการลงทุนแบบระยะกลางถงึระยะยาว และ
 สามารถรับความเส่ียงไดสูงจากการลงทุนในตราสารทุน โดยหวังผลตอบแทนที่
 กองทุนจะไดรับจากเงนิปนผล หรือกำไรสวนเกินจากการลงทุนในตราสารทนุ และ
 เพื่อโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยตอปในระดับที่สูงกวาการลงทุนใน
 ตราสารหนีผู้ลงทุนจึงควรตัง้เปาหมายการลงทุนระยะยาวหลายๆ ป ในกองทนุนี้

ความเสี่ยงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลคาเงินลงทุนลดลง หรือไดรับเงินลงทุนลาชา
 อันเนื่องจากความผันผวนของตลาด การขาดสภาพคลองของตราสาร การผิดนัด           
 ชำระหนีข้องผูออกตราสาร รวมถงึนโยบายในการกระจายการลงทนุของกองทนุที่
 นอยกวามาตรฐานการกระจายการลงทนุทีส่ำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด

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
กับบริษัทจัดการอื่นๆ กรณีเปนกองทุนตนทาง : 200 บาทตอรายการ
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : เทากับคาธรรมเนียมการขาย

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

1.00

ไมเรียกเก็บ

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

NAV 

เกณฑมาตรฐาน

5.00

10.00

15.00

ตุลาคม 2559 พฤษภาคม 2565พฤษภาคม 2562

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

มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ตราสารทุน
พาณิชย    
พัฒนาอสังหาริมทรัพย    
อาหารและเครื่องดื่ม    
การแพทย    
วัสดุกอสราง

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีมาก
ดีเลิศ
ดีเลิศ

5.52%
3.24%
3.13%
3.08%
3.03%

90.04%
24.99%
19.50%
18.62%
11.79%
6.39%

ประวติัการจ่ายปันผล (ล่าสุด)

อัตราปนผล  (บาท/หนวยลงทุน) อัตราปนผล  (บาท/หนวยลงทุน)0.0800             0.2200             0.3000    0.3000            0.3000

14 พ.ย. 60         16 ต.ค. 60      เงินปนผลสะสมวันที่จายเงินปนผล วันที่จายเงินปนผล 2560         เงินปนผลสะสม

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย


