
ผลการดําเนินงาน

วันท่ีจดทะเบียน 12 พฤศจิกายน 2551 
    

   

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

2ความเส่ียง
ระดับ
ต�า

กองทนุเปดิบวัหลวงมนันี่มารเ์ก็ตเพ่ือการเลีย้งชพี

สัดส่วนการลงทนุ

MONTHLY FUND UPDATE

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

ลานบาท
บาท
วัน
ป

3,514.46
11.6620

4,948
0.16

  AIMC CATEGORY  Money Market - General   FUND CODE    MM-RMF
  BLOOMBERG CODE   BBLMMRM:TB  

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

MM-RMF

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

0.11% 0.15% 0.14% 0.19% 0.38% 0.49%  1.03% 1.14%

0.12% 0.22% 0.19% 0.41% 0.65% 0.86%  1.29% 1.34%

0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.09% 0.17% 

เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**

ระหวาง 1 
ถึง 5 ของกลุม

ระหวาง 25
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 50 
ถึง 75 ของกลุม

ระหวาง 75 
ถึง 95 ของกลุม

ระหวาง 95 ถึง 
100 ของกลุม

ระหวาง 75 
ถึง 95 ของกลุม

ระหวาง 75 
ถึง 95 ของกลุม

ระหวาง 75 
ถึง 95 ของกลุม

ระหวาง 75 
ถึง 95 ของกลุม

ระหวาง 1
ถึง 5 ของกลุม

ระหวาง 1 
ถึง 5 ของกลุม

ระหวาง 1
ถึง 5 ของกลุม

--

- -

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 0.5350 0.0428 0.1284 1.4338 2.1400 

 0.2140 0.0268 0.1070 0.0159 0.3637 

นโยบายการลงทุน  กองทุนเนนลงทนุในตราสารหน้ีซ่ึงมีการจดัอนัดบัความนาเชือ่ถอืในตวัตราสาร

 และหรือผูออกตราสารระยะยาวสามอันดับแรก ระยะสั้นสองอันดับแรกใน

 ระดับ National และหรอื International Scale กองทนุลงทนุในตราสารหนี้

 ภาครัฐ สถาบันการเงิน เอกชน และหรือเงินฝากทั้งในและตางประเทศโดยมี

 สดัสวนการลงทุนในตางประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปบญัชีไมเกนิ 40% ของ NAV

 การลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นๆที่มีกำหนดการ

 ชำระคนืเมือ่ถวงถามหรอืมอีายสุญัญาหรอืจะครบกำหนดชำระคนืไมเกนิ 397 วัน

 นับแตวันที่ลงทุน กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉล่ียแบบถวงน้ำหนัก ณ ขณะใด

 ขณะหนึ่งไมเกิน 92 วัน กองทุนจะลงทุนใน Dervatives โดยมีวัตถุประสงค

 เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) แตกองทุนจะไมลงทุนใน Structured Note

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล
เหมาะกับนักลงทุน กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผูลงทุนท่ีตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพ่ือ
 การเลีย้งชพีหลงัเกษยีณอายทุีเ่นนความมัน่คงในการดำรงเงนิตน โดยมเีปาหมาย
 ทีจ่ะไดรบัผลตอบแทนสมำ่เสมอ และเนือ่งจากเปนกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี 
 ผูลงทุนจึงควรลงทนุตอเน่ืองเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป จนครบอาย ุ55 ป
 บรบิรูณ เพือ่สทิธปิระโยชนทางภาษ ี, ผูลงทนุทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีใ่กลเคยีง
 เงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจต่ำกวากองทนุรวมตราสารหน้ีทัว่ไปได, 
 ผูลงทุนที่ตองการสภาพคลองสูง , ผูลงทุนที่ตองการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ

ความเสี่ยงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวน
 ของตลาด การขาดสภาพคลองของตราสาร และการที่ผูออกตราสารไมสามารถ
 ชำระคนืเงินลงทุน และหรอืจายดอกเบีย้ตามท่ีระบใุนตราสารท่ีลงทนุ รวมถึงความ
 เสี่ยงของตราสารตางประเทศที่กองทุนไปลงทุน ทั้งนี้จะไมมีความเสี่ยงจากอัตรา
 แลกเปลี่ยน เนื่องจากมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

การขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป : 0.50
(ขั้นต่ำ 50 บาท)
ถือครองมากกวา 1 ป : 50 บาท ตอรายการ

ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป : 0.50
(ขั้นต่ำ 50 บาท)
ถือครองมากกวา 1 ป : 50 บาท ตอรายการ

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
กับบริษัทจัดการอื่น กรณีเปนกองทุนตนทาง : 200 บาท ตอรายการ
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : เทากับคาธรรมเนียมการขาย

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
กับบริษัทจัดการอื่น กรณีเปนกองทุนตนทาง : ไมเกิน 200 บาท ตอรายการ
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : ไมเรียกเก็บ

0.50

ไมเรียกเก็บ

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

NAV 

เกณฑมาตรฐาน
11.00

14.00

8.00
พฤศจิกายน 2551 พฤษภาคม 2565

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ตราสารท่ีมีการลงทุน 5 อันดับแรก (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

ตราสารหนี้
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก  
อื่น ๆ  

บรษิทั จัดการและพฒันาทรพัยากรน้ำภาคตะวนัออก จำกดั (มหาชน)  
บรษิทั ปตท.สผ. ศนูยบรหิารเงนิ  
บรษิทั เฟรเซอรส พรอ็พเพอรต้ี โฮลด้ิงส (ประเทศไทย) จำกดั  
บรษิทั บริหารสินทรพัยพหลโยธิน จำกดั(คำ้ประกนัโดยธนาคาร TTB)  
ธนาคารอาคารสงเคราะห  

97.01%
35.29%
41.81%
19.91%
2.99%

A+
AAA
AA-
T1+
AAA(tha)

7.65%
7.34%
4.90%
4.56%
4.48%

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย

เกณฑมาตรฐาน : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท  เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย และธ.ไทยพาณิชย สัดสวน 10.00%, 
ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอยูในระดัย A- ข้ึนไป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สัดสวน 10.00%, 
ผลตอบแทนรวมของดัชนีวัดการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย อายุประมาณ 1 เดือน สัดสวน 70.00% , อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) 
สำหรับรอบระยะเวลา 1 เดือน บวกดวยคาเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับในระดับ A อายุ 1 เดือน สัดสวน 10.00%


