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สัดส่วนการลงทนุ

MONTHLY FUND UPDATE

ขอ้มูลสถิติกองทนุ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)  :
มูลคาหนวยลงทุน  :
จำนวนจัดตั้ง  :
Portfolio Duration  :
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บาท
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ป
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  AIMC CATEGORY  Fund of Property fund - Thai and Foreign  
  FUND CODE  B-IR-FOFRMF  BLOOMBERG CODE  BINNRMF:TB

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

B-IR-FOFRMF

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

0.59% -1.32% -1.63% 2.12% - - - -1.30%

1.66% -1.28% -2.17% 3.13% - - - -2.18%

7.35% 7.61% 7.91% 7.40% - - - 12.98%

เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**

ระหวาง 1 ถึง
5 ของกลุม

ระหวาง 1 ถึง
5 ของกลุม

ระหวาง 1 ถึง
5 ของกลุม

ระหวาง 1 ถึง
5 ของกลุม

ระหวาง 1 ถึง
5 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

--

-

-

-

-

-

-

- -

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.0700 0.0321 0.0535 0.9844 2.1400 

 1.0700 0.0268 0.0535 0.2274 1.3777 

นโยบายการลงทุน  กองทุนมีนโยบายการลงทุนท้ังในและตางประเทศ ในหนวยลงทุนของกองทุนรวม
 อสังหาริมทรัพย และ/หรือทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) และ/
 หรือกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ท่ีเนนลงทุน
 ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยหรือทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหา-
 ริมทรัพย (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไม
 นอยกวา 80% ของ NAV สวนท่ีเหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยหรือ
 ทรัพยสินอ่ืน ท้ังในและตางประเทศ รวมถึง Derivatives เพ่ือปองกันความเส่ียง
 ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน และ/หรือ Structured Note และ/หรือหนวย
 ลงทุนของกองทุนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉล่ียในรอบปบัญชี
 ไมเกิน 60% ของ NAV ท้ังน้ี กองทุนมีสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ โดยเฉล่ีย
 ในรอบปบัญชีไมเกิน 79% ของ NAV

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผู ลงทุนที่ตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพ่ือการ
 เลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ และสามารถรับความผันผวนของราคาหนวยลงทุนของ
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ/หรือทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) 
 ท่ีเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยหรือทรัสตเพ่ือการลงทุน
 ในอสังหาริมทรัพย (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งอาจจะปรับตัว
 เพ่ิมสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกวามูลคาที่ลงทุนและทำใหขาดทุนได และเนื่องจาก
 เปนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพผูลงทุนจึงควรลงทุนตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอย
 กวา 5 ปจนครบอายุ 55 ปบริบูรณ เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี

ความเสี่ยงจากการลงทุน นักลงทุนมีความเสี่ยงของตลาด ความเสี่ยงจากการลงทุนในหนวยลงทุนของ
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และกองทุนรวม
 โครงสรางพืน้ฐาน, ความเส่ียงจากสภาพคลองของหลกัทรพัยหรอืตราสาร ความเสีย่ง
 ของประเทศท่ีกองทุนลงทุน และขอจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ ความเสี่ยง
 จากอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ตราสารหนี้
อื่น ๆ

0.25%
99.75%

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต จัสมิน
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
CapitaLand Integrated Commercial Trust
ทรัสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังการิมทรัพย CPN  รีเทล  โกรท
Ascendas Real Estate Investment Trust

8.14%
7.60%
6.99%
6.55%
6.32%

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

การขาย การรับซ้ือคืน การสับเปล่ียน

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป : 1.00  (ขั้นต่ำ 50 บาท)
ถือครองมากกวา 1 ป : 50 บาทตอรายการ

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไมเปดใหบริการ

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไมเปดใหบริการ

1.00

ไมเรียกเก็บ

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

NAV 

เกณฑมาตรฐาน
9.00

12.00

6.00
พฤศจิกายน 2562 กรกฎาคม 2563 มีนาคม 2564 พฤษภาคม 2565

ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป : ไมเกิน 1.00  (ขั้นต่ำ 50 บาท)
ถือครองมากกวา 1 ป : 50 บาทตอรายการ

เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT Total Return Index) สัดสวน 50%
ดัชนี MSCI Singapore IMI Core REIT Net Total Return Index (USD) ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือคำนวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนสัดสวน 50%


