
ผลการดําเนินงาน

กองทนุเปดิบวัแก้ว
MONTHLY FUND UPDATE

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

ลานบาท
บาท
วัน
ป

AIMC CATEGORY Equity General  FUND CODE  BKA
BLOOMBERG CODE  BKA:TB  MORNINGSTAR RATING OVERALL  

Aligned • Alongside • Always

กองทุน
3 เดือน 6 เดือน ตั้งแตตนป

% ตามชวงเวลา

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายอ่ืน รวมคาใชจายท้ังหมด

% ตอป

% ตอป

1 ป 3 ป 5 ป 10 ป ตั้งแตจัดตั้ง

BKA

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

1.06% 8.63% 3.46% 6.32% 1.82% 1.52% 6.14% 5.38%

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

11.92% 11.36% 11.16% 11.26% 17.74% 14.90% 14.25% 21.92%

เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*
ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

- -ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

ระหวาง 50 ถึง
75 ของกลุม

ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ* 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 25 ถึง
50 ของกลุม

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

สัดส่วนการลงทนุ

5 อันดับแรกของตราสารทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

เกณฑมาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.6050 0.0428 0.1284 0.5468 2.3230 

 1.6050 0.0321 0.1284 0.0927 1.8582 

6ความเส่ียง
ระดับ
สูง

วันท่ีจดทะเบียน 3 พฤศจิกายน 2536

นโยบายการลงทุน  กองทุนเนนลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพยของบริษัท
 ที่มีแนวโนมการเติบโตทางธุรกิจสูง หรือมีปจจัยพื้นฐานดี โดยจะลงทุน
 ในหรือมีไวซึ่งตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ
 NAV สวนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก หรือหลักทรัพย หรือ
 ทรัพยสินอื่นตามท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ 
 กองทุนจะไมลงทุนใน Derivatives และ Structured Note

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน กองทุนรวมน้ีเหมาะสมกับเงินลงทุนของผูลงทุนในสวนท่ีสามารถรับความเส่ียง
 จากการลงทุนในตราสารทุน และความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุนไดสูง
 โดยหวังผลตอบแทนโดยเฉล่ียตอปในระยะยาวท่ีดีกวาการลงทุนในตราสาร
 หน้ีโดยท่ัวไป

ความเส่ียงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเส่ียงจากมูลคาเงินลงทุนลดลง หรือไดรับเงินลงทุน
 ลาชาอันเน่ืองจากความผันผวนของตลาด การท่ีตลาดซ้ือขายตราสาร
 ขาดสภาพคลอง รวมถึงความเส่ียงจากความนาเช่ือถือของผูออกตราสาร

การขาย การรับซ้ือคืน การสับเปล่ียน การโอนหนวยลงทุน

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

สูงสุดไมเกิน
กรณีเปนกองทุนตนทาง : เทากับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืน 
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : เทากับคาธรรมเนียมการขาย 

50 บาท ตอ 1,000 หนวย 
หรือเศษของ 1,000 หนวย 1.00

1.00
 (ขั้นต่ำ 50 บาท)

เก็บจริง
50 บาท ตอ 1,000 หนวย 
หรือเศษของ 1,000 หนวย 

กรณีเปนกองทุนตนทาง : ไมเกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : ไมเรียกเก็บไมเรียกเก็บ

ไมเกิน 1.00
(ขั้นต่ำ 50 บาท)

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

0.00

50.00

25.00

มกราคม 2545 พฤษภาคม 2565ธันวาคม 2554

Morningstar Rating Overall จัดทำโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย
ผูลงทุนตองศึกษาและทำความเขาใจลักษณะสินคา ขอมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการดำเนินงาน  กอนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี **อันดับตนๆ ผันผวนนอย

NAV 

เกณฑมาตรฐาน

2,874.54
44.7779
10,436

0.01

ตราสารหนี้
ภาครัฐ
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
อื่นๆ

ตราสารทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค
ธนาคาร
ขนสงและโลจิสติกส
พาณิชย
อาหารและเครื่องดื่ม

10.44%
9.74%
0.70%
0.49%

89.07%
14.75%
11.95%
10.00%
8.41%
7.24%

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

6.72%
4.57%
4.05%
3.71%
3.56%

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ


