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กองทนุรวมเปดิบวัหลวงหุน้ไทยเพ่ือการออม
MONTHLY FUND UPDATE

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

ลานบาท
บาท
วัน
ป

2,720.42
13.3730

781
0.01

AIMC CATEGORY  Equity General  FUND CODE  BEQSSF
BLOOMBERG CODE  BEQSSFD TB  

Aligned • Alongside • Always

กองทุน
3 เดือน 6 เดือน ต้ังแตตนป

% ตามชวงเวลา

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายอ่ืน รวมคาใชจายท้ังหมด

% ตอป

% ตอป

1 ป 3 ป 5 ป 10 ป ต้ังแตจัดต้ัง

BEQSSF

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

 1.40% 8.87% 3.73% 6.32% - - - 14.53%

 -0.05% 7.78% 1.99% 7.28% - - - 19.38%

 11.96% 11.40% 11.23% 11.27% - - - 13.86%

เปรยีบเทียบผลการดําเนนิงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*
ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

- -ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**
ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม - -

-

-

-

-

-

-
ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

สัดส่วนการลงทนุ

ตราสารหน้ี
ภาครัฐ
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
-
-
 อ่ืนๆ

ตราสารทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค
ธนาคาร
ขนสงและโลจิสติกส
พาณิชย
อาหารและเคร่ืองด่ืม

7.98%
7.53%
0.45%

-
-

3.85%

88.17%
14.58%
11.63%
9.67%
8.36%
7.05%

5 อันดับแรกของตราสารทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บมจ. ซีพี ออลล
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ปตท.

6.79%
4.38%
4.05%
3.60%
3.56%

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

เกณฑมาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.6050 0.0428 0.0535 1.2412 2.9425 

 1.6050 0.0214 0.0535 0.1424 1.8223 

6ความเส่ียง
ระดับ
สูง

วันท่ีจดทะเบียน 10 เมษายน 2563

นโยบายการลงทุน  กองทุนจะลงทุนในตลาดหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
 ประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยเฉล่ียในรอบปบัญชี
 ไมนอยกวา 80% ของ NAV สวนท่ีเหลือ จะลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือ
 จากท่ีกลาวขางตน หุนท่ีไมไดจดทะเบียน ตราสารหน้ี ตราสารเงิน เงินฝาก
 ทรัพยสินทางเลือกและ/หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวม อาทิเชน กองทุน
 CIS กองทุน Infra กองทุน Property/ REITs กองทุน Private Equity 
 และ/หรือกองทุน ETF เปนตน รวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใต
 การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมเกิน 20% ของ 
 NAV ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน
 ตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือใหความเห็นชอบ ท้ังน้ี กองทุนจะไม
 ลงทุนใน Derivatives / Structred Note

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน ผูลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนของราคาหุนท่ีกองทุนรวมไปลงทุน ซ่ึง
 อาจจะปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนหรือลดลง จนต่ํากวามูลคาท่ีลงทุนและทําใหขาดทุนได
 ผู ลงทุนท่ีตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพ่ือการออม โดยคาดหวัง
 ผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกวาการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไป และเน่ืองจาก
 เปนกองทุนรวมเพ่ือการออม ผูลงทุนตองถือครองหนวยลงทุนเปนระยะเวลา
 ไมนอยกวา 10 ป เพ่ือสิทธิประโยชนทางภาษี

ความเส่ียงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเส่ียงจากมูลคาเงินลงทุนลดลง หรือไดรับเงินลงทุน
 ลาชาอันเน่ืองจากความผันผวนของตลาด การท่ีตลาดซ้ือขายตราสาร
 ขาดสภาพคลอง รวมถึงความเส่ียงจากความนาเช่ือถือของผูออกตราสาร

การขาย การรับซ้ือคืน การสับเปล่ียน

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอา่นขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

สูงสุดไมเกิน ยังไมเปดใหบริการ

ยังไมเปดใหบริการ

1.00

เก็บจริง

ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป : 1.00  (ขั้นต่ำ 50 บาท)
ถือครองมากกวา 1 ป : 50 บาทตอรายการ

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

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

9.00

15.00

13.00

11.00

เมษายน 2563 พฤษภาคม 2565กุมภาพันธ 2564

Morningstar Rating Overall จัดทําโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนไทย 
ผูลงทุนตองศึกษาและทําความเขาใจลักษณะสินคา ขอมูลสําคัญ นโยบายการลงทุน เง่ือนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการดําเนินงาน  กอนตัดสินใจลงทุน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี *อันดับตนๆ ผันผวนนอย

NAV

เกณฑมาตรฐาน


