
ผลการดําเนินงาน

วันท่ีจดทะเบียน 27 พฤศจิกายน 2545   

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

ตราสารท่ีมีการลงทุน 5 อันดับแรก (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

5ความเส่ียง
ระดับ
ปานกลาง
ค่อนขา้งสูง

กองทนุเปดิบวัหลวงเฟลก็ซเิบิล้เพ่ือการเลีย้งชพี

สัดส่วนการลงทนุ

MONTHLY FUND UPDATE

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

ลานบาท
บาท
วัน
ป

23,676.82
62.5789

7,125
0.29

  AIMC CATEGORY  Aggressive Allocation    FUND CODE     BFLRMF
  BLOOMBERG CODE  BFLRMF: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

BFLRMF

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

0.48% 6.05% 2.31% 4.93% -0.57% 0.28% 4.83% 9.85%

-0.16% 5.70% 1.39% 5.43% 4.51% 4.06% 5.29% 7.96%

10.84% 9.93% 9.92% 9.54% 14.85% 12.51% 12.53% 15.52%

เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**

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

ระหวาง 1
ถึง 5 ของกลุม

--

- -

ตราสารหนี้
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก  
อื่น ๆ 

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

19.73%
11.46%
6.53%
1.75%
1.83%

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.6050 0.0428 0.1284 1.1663 2.9425 
 
 
 1.6050 0.0375 0.1284 0.1023 1.8732 
 

นโยบายการลงทุน  กองทนุกระจายการลงทนุในตราสารทนุ ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ตราสารหนีแ้ละ/หรอื

 เงินฝาก ตั้งแต 0% ถึง 100% ของ NAV ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนใน Structured 

 Note เฉพาะท่ีมลีกัษณะเปนตราสารหน้ีทีผู่ออกมีสทิธใินการบงัคบัไถถอนคนืกอน

 กําหนด (Callable) หรือตราสารหน้ีท่ีผูถือมีสิทธิเรียกใหผูออกชําระหนี้คืนกอน

 กําหนด (Puttable) และ Derivatives ที่แฝงอยูใน Structured Note ที่เปน 

 Callable/ Puttable Bond ดังกลาว 

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล
เหมาะกับนักลงทุน กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการ
 เลีย้งชพีหลงัเกษยีณอาย ุและสามารถรับความเส่ียงไดในระดบัปานกลางคอนขางสงู 
 โดยหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะไดรับจากเงินปนผลหรือกำไรสวนเกินจากการ
 ลงทุนในตราสารทุน รวมทั้งผลตอบแทนที่กองทุนจะไดรับจากดอกเบี้ยหรือกำไร
 สวนเกนิ จากการลงทุนในตราสารหน้ี และเน่ืองจากเปนกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี 
 ผูลงทุนจึงควรลงทุนตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป จนครบอายุ 55 ป
 บริบูรณ เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี

ความเสี่ยงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลคาเงินลงทุนลดลง หรือไดรับเงินลงทุนลาชา
 อันเนื่องจากความผันผวนของตลาด การที่ตลาดซื้อขายตราสารขาดสภาพคลอง 
 รวมถึงการท่ีผูออกตราสารหรือผูค้ำประกันไมสามารถชำระคืนเงินลงทุน และ
 หรือจายดอกเบี้ยตามที่ระบุในตราสารที่ลงทุน          

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 : 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
35.00

0.00

70.00

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

ตราสารทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค 
ขนสงและโลจิสติกส 
อาหารและเครื่องดื่ม 
วัสดุกอสราง 
ธนาคาร

ดีเลิศ
ดีมาก
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

4.25%
3.95%
3.90%
3.89%
3.55%

78.44%
14.83%
7.55%
7.45%
6.19%
6.10%

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย 

เกณฑมาตรฐาน คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย สัดสวน 2.50% , 
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสวน 6.25% , ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 – 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
สัดสวน 12.50% , ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอยูในระดับ A- ข้ึนไป อายุ 1-3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสวน 3.75% , 
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) สัดสวน 75.00%  


