
ผลการดําเนินงาน

วันท่ีจดทะเบียน 27 พฤศจิกายน 2545

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

ตราสารท่ีมีการลงทุน 5 อันดับแรก (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

6ความเส่ียง
ระดับ
สูง

กองทนุเปดิบวัหลวงตราสารทนุเพ่ือการเลีย้งชพี

สัดส่วนการลงทนุ

MONTHLY FUND UPDATE

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

ลานบาท
บาท
วัน
ป

13,638.97
98.2768

7,125
-

AIMC CATEGORY  Equity General   FUND CODE    BERMF
BLOOMBERG CODE  BERMF: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

BERMF

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

 0.78% 7.32% 2.95% 6.08% 0.26% 0.57% 5.42% 12.42%

 -0.05% 7.78% 1.99% 7.28% 3.95% 4.37% 7.15% 12.24%

12.67% 11.60% 11.61% 11.27% 17.92% 15.04% 14.35% 17.84%  

เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**

ระหวาง 25 
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 25 
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 25 
ถึง 50 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 25ของกลุม

ระหวาง 25 
ถึง 50 ของกลุม

--

- -

ตราสารหนี้  
ภาครัฐ   
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก   
อื่น ๆ   

ตราสารทุน 
พลังงานและสาธารณูปโภค  
ขนสงและโลจิสติกส  
อาหารและเครื่องดื่ม  
วัสดุกอสราง  
พาณิชย

บรษิทัทาอากาศยานไทย จำกดั (มหาชน)
บรษิทั เจ เอ็ม ท ีเนท็เวอรค เซอรวสิเซ็ส จำกดั (มหาชน)
บมจ. ปตท.
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย
บมจ. ปนูซเีมนตไทย

5.41%
2.42%
2.99%
3.74%

90.85%
16.61%
9.07%
8.46%
6.58%
6.19%

เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)         
       

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.6050 0.0428 0.1284 1.1663 2.9425 
 
 
 1.6050 0.0375 0.1284 0.1010 1.8718

นโยบายการลงทุน  กองทุนลงทุนในตราสารทุนท้ังท่ีจดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนในตลาดหลัก

 ทรัพยแหงประเทศไทยที่มีปจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 

 80% ของ NAV สวนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก หรือการหาดอกผล

 โดยวิธีอื่น ท้ังน้ี กองทุนจะไมลงทุนใน Derivatives และ Structured Note

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน กองทุนรวมน้ีเหมาะสมกับผูลงทุนท่ีตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการ
 เลีย้งชพีหลงัเกษยีณอาย ุและสามารถรับความเสีย่งไดสงูจากการลงทนุในตราสารทนุ
 โดยหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะไดรับจากเงินปนผลหรือกําไรสวนเกินจากการ
 ลงทนุในตราสารทุน และเพ่ือโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนโดยเฉล่ียตอปในระดบั
 ที่สูงกวาการลงทุนในตราสารหนี้ ผูลงทุนจึงควรตั้งเปาหมายการลงทุนระยะยาว
 หลายๆ ปในกองทนุนี ้และเนือ่งจากเปนกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีผูลงทนุจงึควร
 ลงทุนตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปจนครบอายุ 55 ปบริบูรณ เพื่อสิทธิ
 ประโยชนทางภาษี
ความเสี่ยงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลคาเงินลงทุนลดลง หรือไดรับเงินลงทุนลาชา
 อันเนื่องจากความผันผวนของตลาด การที่ตลาดซื้อขายตราสารขาดสภาพคลอง 
 รวมถึงการที่ผูออกตราสารหรือผูค้ำประกันไมสามารถชำระคืนเงินลงทุน และ
 หรือจายดอกเบี้ยตามท่ีระบุในตราสารที่ลงทุน

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

การขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

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

1.00

ไมเรียกเก็บ

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

NAV 

เกณฑมาตรฐาน
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พฤศจิกายน 2545 พฤษภาคม 2565มิถุนายน 2555

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ดีเลิศ
ดีมาก
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

4.70%
4.61%
4.24%
4.08%
3.68%

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย 

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 บาทตอรายการ


