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กองทนุเปดิบวัหลวงทศพล
MONTHLY FUND UPDATE

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

ลานบาท
บาท
วัน
ป

10,278.29
49.1504
10,098

-

AIMC CATEGORY Equity General  FUND CODE  BTP
BLOOMBERG CODE  BTP: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

BTP

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

2.04% 4.49% 0.77% 2.04% -0.23% 1.78% 8.09% 5.92%

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

14.58% 12.76% 13.17% 12.45% 19.08% 16.30% 15.46% 21.93%

เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*
ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 75 ถึง
95 ของกลุม

- -ระหวาง 75 ถึง
95 ของกลุม

ระหวาง 75 ถึง
95 ของกลุม

ระหวาง 50 ถึง
75 ของกลุม

ระหวาง 1 ถึง
5 ของกลุม

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**
ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

ระหวาง 50 ถึง
75 ของกลุม

ระหวาง 75 ถึง
95 ของกลุม

ระหวาง 50 ถึง
75 ของกลุม - -

ระหวาง 50 ถึง
75 ของกลุม

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

สัดส่วนการลงทนุ

ตราสารหนี้
ภาครัฐ
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
อื่นๆ

ตราสารทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค
วัสดุกอสราง
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
ขนสงและโลจิสติกส
เงินทุนและหลักทรัพย

7.15%
7.15%

-
3.90%

88.95%
24.85%
17.02%
9.91%
9.77%
9.54%

5 อันดับแรกของตราสารทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส 
บริษัททาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ปตท. น้ำมันและการคาปลีก จำกัด (มหาชน) 

9.91%
9.77%
9.60%
9.54%
9.40%

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีมาก
ดีเลิศ

เกณฑมาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.6050 0.0428 0.1284 0.5468 2.3230 

 1.6050 0.0321 0.1284 0.0949 1.8604 

6ความเส่ียง
ระดับ
สูง

วันท่ีจดทะเบียน 7 ตุลาคม 2537

นโยบายการลงทุน  กองทุนเนนการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพยประเภท
 ตราสารทุนของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีน ในตลาดหลกัทรพัยและมปีจจยัพืน้ฐานดี
 ซึ่งผูจัดการกองทุนคาดหมายวาจะใหผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก
 โดยจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
 หลักทรัพย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV สวนที่
 เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น
 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือใหความเห็นชอบ ทั้งน้ี กองทุนจะไม
 ลงทุนใน Derivatives และ Structured Note

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน กองทุนรวมน้ีเหมาะสมกับผูลงทุนท่ีสามารถรับความเส่ียงไดจากการลงทุน
 ในตราสารทุน และความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุนไดในระดับสูง
 โดยหวังผลตอบแทนโดยเฉล่ียตอปในระยะยาวท่ีดีกวาการลงทุนในตราสารหน้ี
 โดยท่ัวไป

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
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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


