
ผลการดําเนินงาน

กองทนุเปดิฟนัด์ออฟฟนัด์บวัหลวง
โครงสรา้งพ้ืนฐานและอสังหารมิทรพัย์

MONTHLY FUND UPDATE

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

ลานบาท
บาท
วัน
ป

1,650.77
9.1791

999
-

AIMC CATEGORY  Fund of Property Fund - Thai and Foreign  FUND CODE  B-IR-FOF
BLOOMBERG CODE  BIRFOFE:TB

Aligned • Alongside • Always

กองทุน
3 เดือน 6 เดือน ต้ังแตตนป

% ตามชวงเวลา

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายอ่ืน รวมคาใชจายท้ังหมด

% ตอป

% ตอป

1 ป 3 ป 5 ป 10 ป ต้ังแตจัดต้ัง

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

B-IR-FOF  0.63% -1.43% -1.81% 2.30% - - - -2.80%

เกณฑมาตรฐาน  1.66% -1.28% -2.17% 3.13% - - - -3.57%

 7.53% 7.88% 8.19% 7.59% - - - 13.61%

เปรยีบเทียบผลการดําเนนิงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ* ระหวาง 1 ถึง
5 ของกลุม

ระหวาง 1 ถึง
5 ของกลุม - ระหวาง 1 ถึง

5 ของกลุม

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ** ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม -

-

-

-

-

-

-

-

-ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :
สัดส่วนการลงทนุ

ตราสารหน้ี
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
-
อ่ืนๆ

0.08%
0.08%

-
99.92%

5 อันดับตราสารของหน่วยลงทุน  Infra, Property, Reits (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต จัสมิน
หนวยลงทุนประเภทตราสารทุนCapitaLand Integrated Commercial Trust
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
หนวยลงทุนประเภทตราสารทุนทรัสเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท
หนวยลงทุนประเภทตราสารทุนAscendas Real Estate Investment Trust

8.17%
7.23%
7.15%
6.64%
6.31%

เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT Total Return Index)
สัดสวน 50% , ดัชนี MSCI Singapore IMI Core REIT Net Total Return Index (USD) ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือคํานวณ ผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท
ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน สัดสวน 50%

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.0700 0.0321 0.0535 0.9844 2.1400 

 1.0700 0.0294 0.0535 0.1524 1.3053 

วันท่ีจายเงินปนผล

8ความเส่ียง
ระดับ
สูงมาก

วันท่ีจดทะเบียน 5 กันยายน 2562

นโยบายการลงทุน  กองทุนมีนโยบายการลงทุนท้ังในและตางประเทศ ในหนวยลงทุนของกองทุนรวม
 อสังหาริมทรัพย และ/หรือทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย(REITs) และ/หรือ
 กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ท่ีเนนลงทุนในหนวย
 ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยหรือทรัสตเพ่ือการ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs)
 หรือกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV
 สวนท่ีเหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน ท้ังในและตางประเทศ
 รวมถึง Derivatives เพ่ือปองกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน และ/หรือ
 Structured Note และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ
 โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมเกิน 60% ของ NAV ท้ังน้ี กองทุนมีสัดสวนการลงทุนใน
 ตางประเทศ โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมเกิน 79% ของ NAV

นโยบายปนผล จายไมเกินปละ 4 คร้ัง หรือตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะพิจารณาจายเงิน
 ปนผลคร้ังละไมเกินรอยละ 100 จากกําไรสะสมหรือกําไรจาก การลงทุนสุทธิ หรือ
 จากการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

เหมาะกับนักลงทุน ผูลงทุนท่ีตองการลงทุนในทรัพยสินทางเลือกเพ่ือกระจายการลงทุนในทรัพยสินประเภท
 ตางๆ ผูลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนและผูลงทุนท่ี สามารถรับความผันผวน
 ของราคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ/หรือทรัสตเพ่ือการลงทุน
 ในอสังหาริมทรัพย (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน และ/หรือกองทุนรวม
 อีทีเอฟ (ETF) ท่ีเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยหรือทรัสต
 เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงอาจจะ
 ปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนหรือลดลงจนต่ํากวามูลคาท่ีลงทุนและทําใหขาดทุนได

ความเส่ียงจากการลงทุน นักลงทุนมีความเส่ียงของตลาด, ความเส่ียงจากการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน
 รวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และกองทุนรวมโครงสราง
 พ้ืนฐาน, ความเส่ียงจากสภาพคลองของหลักทรัพยหรือตราสาร, ความเส่ียงของประเทศ
 ท่ีกองทุนลงทุน และขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ, ความเส่ียงจากอัตรา
 แลกเปล่ียน, ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ

การขาย การรับซ้ือคืน การสับเปล่ียน การโอนหนวยลงทุน

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอา่นขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

สูงสุดไมเกิน กรณีเปนกองทุนตนทาง : เทากับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืน  
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : เทากับคาธรรมเนียมการขาย  

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

1.00

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

กรณีเปนกองทุนตนทาง : ไมมี
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : 0.50

0.50

ไมมี

ไมมี

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี **อันดับตนๆ ผันผวนนอย

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

อัตราปนผล  (บาท/หนวยลงทุน)

อัตราปนผล  (บาท/หนวยลงทุน)

 14 ก.ย. 64

 0.0750

 2564 เงินปนผลสะสม

 0.0750 0.0750

Morningstar Rating Overall จัดทําโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนไทย
ผูลงทุนตองศึกษาและทําความเขาใจลักษณะสินคา ขอมูลสําคัญ นโยบายการลงทุน เง่ือนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการดําเนินงาน  กอนตัดสินใจลงทุน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

5.50

11.50

8.50

กันยายน 2562 พฤษภาคม 2565ตุลาคม 2563

NAV 

เกณฑมาตรฐาน


