
ผลการดําเนินงาน

วันท่ีจดทะเบียน 16 พฤษภาคม 2557   

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

6ความเส่ียง
ระดับ
สูง

กองทนุเปดิบวัหลวงปจัจัย 4 เพ่ือการเลีย้งชพี

สัดส่วนการลงทนุ

MONTHLY FUND UPDATE

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

ลานบาท
บาท
วัน
ป

3,049.54
10.9608

2,937
-

  AIMC CATEGORY  Equity General     FUND CODE    BBASICRMF
  BLOOMBERG CODE    BBRMFAT: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

BBASICRMF

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

1.09% 2.01% 2.06% 0.82% -0.47% -2.19% - 1.15%

-0.25% 4.60% -0.54% 6.44% 6.42% 5.64% - 6.18%

12.27% 10.40% 11.07% 9.12% 15.19% 13.05% - 12.23%

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 5
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 5
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 1
ถึง 5 ของกลุม

--

-

-

- -

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

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.8725 0.0428 0.0535 1.2412 3.2100 

 1.6050 0.0428 0.0535 0.0440 1.7453 

นโยบายการลงทุน  กองทนุลงทนุในหลกัทรพัยในประเทศและหรอืตางประเทศ เนนกลุมบรษัิทท่ี

 ทําธุรกิจเกี่ยวของกับปจจัย 4 ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยา

 รักษาโรค ซึ่งหลักทรัพยดังกลาวเปนหุนที่มีปจจัยพ้ืนฐานดีที่มีราคาต่ํากวา 

 Intrinsic Value หรอืมแีนวโนมการเตบิโตทางธรุกจิสงู โดยจะลงทนุในหรอืมไีว

 ซ่ึงหลกัทรพัยดงักลาวขางตน โดยเฉลีย่ในรอบปบญัชไีมนอยกวา 80% ของ NAV 

 และสดัสวนการลงทุนในตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบป บญัชีไมเกนิ 25% ของ 

 NAV สวนท่ีเหลอืจะลงทุนท้ังในและหรอืตางประเทศ ในตราสารหนี ้ตราสาร

 การเงิน เงินฝาก และหรือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ตลอดจนหลักทรัพย

 หรอืทรพัยสนิอืน่ตามทีส่าํนักงาน ก.ล.ต. กาํหนดหรอืใหความเหน็ชอบ รวมถงึ

 อาจลงทนุใน Derivativesทัง้นีก้องทุนจะไมลงทนุใน Structured Note 

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อ
 การเลีย้งชพีหลงัเกษยีณอาย ุและสามารถรบัความเสีย่งไดสงูจากการลงทุนใน
 ตราสารทุน โดยหวังผลตอบแทนท่ีกองทุนจะไดรับจากเงินปนผลหรือกําไร
 สวนเกินจากการลงทุนในตราสารทุน ผูลงทุนจึงควรตั้งเปาหมายการลงทุน
 ระยะยาวหลายๆ ป ในกองทนุนี ้และเนือ่งจากเปนกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี 
 ผูลงทนุจงึควรลงทนุตอเนือ่งเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปจนครบอาย ุ55 ป
 บริบูรณ เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี

ความเส่ียงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลคาเงินลงทุนลดลงหรือไดรับเงินลงทุนลาชา 
 อันเนื่องจากความผันผวนของตลาด การขาดสภาพคลองของตราสาร การที่
 ผูออกตราสารไมสามารถชำระคืนเงินลงทุน และหรือจายดอกเบี้ยตามที่ระบุ
 ในตราสารที่ลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
 ความเสีย่งของประเทศทีก่องทุนลงทนุ ความเสีย่งดานอตัราแลกเปล่ียน และ
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายตราสารลวงหนา

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 

เกณฑมาตราฐาน
14.00

18.00

10.00

6.00
พฤษภาคม 2557 กุมภาพันธ 2561 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 

ตราสารทุน  
พาณิชย  
พัฒนาอสังหาริมทรัพย  
อาหารและเครื่องดื่ม  
การแพทย  
วัสดุกอสราง

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

3.94%
3.93%
0.01%
6.65%

89.41%
24.63%
19.39%
18.51%
11.70%
6.35%

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีมาก
ดีเลิศ

5.50%
3.23%
3.09%
3.05%
3.01%

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย


