
ผลการดําเนินงาน

วันท่ีจดทะเบียน 18 พฤษภาคม 2550

" การลงทนุในกองทนุหุนระยะยาวตัง้แตวนัที ่1 ม.ค. 63 เปนตนไป ผูลงทนุไมสามารถนำมาลดหยอนภาษไีด "

 

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

ตราสารท่ีมีการลงทุน 5 อันดับแรก (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

6ความเส่ียง
ระดับ
สูง

กองทนุเปดิบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25

สัดส่วนการลงทนุ

MONTHLY FUND UPDATE

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

ลานบาท
บาท
วัน
ป

30,166.91
29.2495
5,492.00

0.40

AIMC CATEGORY  Equity General   FUND CODE    BLTF75
BLOOMBERG CODE  BBLLT75: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

BLTF75

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

 1.06% 5.87% 2.57% 5.15% -0.33% 0.42%  4.52% 7.39%

 -0.17% 5.69% 1.38% 5.41% 2.41% 3.44%  6.67% 9.18%

9.71% 8.76% 8.74% 8.83% 14.71% 12.36%  11.88% 14.18%

เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 50 
ถึง 75 ของกลุม

ระหวาง 75 
ถึง 95 ของกลุม 

 

 
 

ระหวาง 75 
ถึง 95 ของกลุม 

 

 
 

ระหวาง 50 
ถึง 75 ของกลุม

ระหวาง 50 
ถึง 75 ของกลุม

ระหวาง 1 
ถึง 5 ของกลุม

ระหวาง 1 
ถึง 5 ของกลุม

ระหวาง 1 
ถึง 5 ของกลุม

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 1 
ถึง 5 ของกลุม

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

--

- -

ตราสารหนี้
ภาครัฐ  
ภาคเอกชน  
เงนิฝาก/บตัรเงนิฝาก  
อ่ืน ๆ

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

19.91%
8.46%

10.35%
1.10%
5.61%

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.6050 0.0589 0.1284 1.1503 2.9425 
 
 
 1.6050 0.0375 0.1284 0.0121 1.7830 
 

นโยบายการลงทุน  กองทุนลงทุนในหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีปจจัยพื้นฐานแข็งแกรง 

 มีศักยภาพสูงในการใหผลตอบแทนจากการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี

 ไมนอยกวา 65% และไมเกนิ 75% ของ NAV สวนทีเ่หลอืจะลงทนุในตราสารหนี ้

 และ/หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุน

 ใน Structured Note เฉพาะท่ีมีลักษณะเปนตราสารหนี้ที่ผูออกมีสิทธิใน

 การบงัคบัไถถอนคนืกอนกำหนด (Callable) หรอืตราสารหนีท้ีผู่ถอืมสีทิธเิรียก

 ใหผูออกชำระหนี้คืนกอนกำหนด (Puttable) และ Derivatives ที่แฝงอยูใน

 Structred Note ที่เปน Callable และ Puttable Bond ดังกลาว

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล
เหมาะกับนักลงทุน กองทนุรวมนีเ้หมาะสมกบัผูลงทนุทีต่องการลงทนุแบบระยะกลางถงึระยะยาว 
 และสามารถรบัความเสีย่งไดสงูจากการลงทนุในตราสารทนุ โดยหวงัผลตอบแทน
 ท่ีกองทุนจะไดรบัจากเงนิปนผล หรอืกำไรสวนเกนิจากการลงทนุในตราสารทนุ 
 และเพือ่โอกาสท่ีจะไดรบัผลตอบแทนโดยเฉลีย่ตอปในระดับท่ีสูงกวาการลงทนุ
 ต้ังเปาหมายในตราสารหนีผู้ลงทนุจงึควรการลงทนุระยะยาวหลายๆ ป ในกองทุนนี้

ความเส่ียงจากการลงทุน นกัลงทุนอาจมคีวามเสีย่งจากมลูคาเงนิลงทนุลดลง หรอืไดรบัเงนิลงทนุลาชา
 อนัเนือ่งจากความผนัผวนของตลาด การขาดสภาพคลองของตราสาร การผดินดั
 ชำระหนีข้องผูออกตราสารตามท่ีระบใุนตราสารท่ีลงทุน

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
กับบริษัทจัดการอื่นๆ กรณีเปนกองทุนตนทาง : 200 บาทตอรายการ
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : เทากับคาธรรมเนียมการขาย

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

1.00

ไมเรียกเก็บ

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

NAV 

เกณฑมาตรฐาน

5.00

22.50

40.00

พฤษภาคม 2550 พฤษภาคม 2565กันยายน 2557

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ตราสารทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค
ขนสงและโลจิสติกส
อาหารและเครื่องดื่ม
วัสดุกอสราง
ธนาคาร

ดีเลิศ
ดีมาก
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

4.46%
3.96%
3.81%
3.52%
3.42%

74.48%
13.82%
8.49%
7.52%
6.50%
6.11%

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย   

เกณฑมาตรฐาน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย หลังหักภาษี สัดสวน 2.50% , 
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสวน 6.25% , ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
สัดสวน 12.50% , ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอยูในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสวน 3.75% , 
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) สัดสวน 75.00%


