
ผลการดําเนินงาน

วันท่ีจดทะเบียน 23 พฤษภาคม 2551   
    

   

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

6ความเส่ียง
ระดับ
สูง

กองทนุเปดิบวัหลวงโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือการเลีย้งชพี

สัดส่วนการลงทนุ

MONTHLY FUND UPDATE

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

ลานบาท
บาท
วัน
ป

8,389.16
29.0942

5,121
-

  AIMC CATEGORY  Equity General   FUND CODE    IN-RMF
  BLOOMBERG CODE  BBLINRM: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

IN-RMF

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

2.16% 9.33% 4.24% 6.60% 2.47% 2.56% 7.22%  7.91%

-0.05% 7.78% 1.99% 7.28% 3.95% 4.37% 7.15%  8.47%

12.73% 11.56% 11.85% 11.55% 18.28% 15.64% 15.26% 16.22% 

เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**

ระหวาง 5
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 5
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 25
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 25
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 25
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 5
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 25
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 5
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 25
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 50
ถึง 75 ของกลุม

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 5
ถึง 25 ของกลุม

--

- -

เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)         
             

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.6050 0.0428 0.1284 1.1663 2.9425 

 1.6050 0.0375 0.1284 0.0166 1.7874 

นโยบายการลงทุน  กองทนุลงทนุในตราสารทนุของบรษิทัซึง่ทาํธรุกจิเกีย่วเนือ่งกบัโครงสรางพืน้ฐาน

 ของระบบเศรษฐกิจไทย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV 

 เชน บริษัทในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค พัฒนาอสังหาริมทรัพย วัสดุ

 กอสราง สินคาอุตสาหกรรม ขนสงและโลจิสติกส เทคโนโลยีสารสนเทศและ

 การสือ่สารสวนท่ีเหลอืจะลงทุนในตราสารทุนของธุรกจิอืน่นอกเหนือจากธรุกจิ

 ท่ีเกีย่วเนือ่งกบัโครงสรางพ้ืนฐานขางตน และหรือลงทนุในตราสารหน้ี เงนิฝาก

 หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให

 ความเหน็ชอบ ทัง้นี ้กองทนุจะไมลงทนุใน Derivatives และ Structured Note

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อ
 การเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ และสามารถรับความเสี่ยงไดสูงจากการลงทุน
 ในตราสารทุน โดยหวังผลตอบแทนทีก่องทุนจะไดรับจากเงินปนผลหรอืกาํไร
 สวนเกินจากการลงทุนในตราสารทุน และเพื่อโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทน
 โดยเฉลีย่ตอปในระดบัทีส่งูกวาการลงทนุในตราสารหนี ้ผูลงทุนจงึควรตัง้เปาหมาย
 การลงทุนระยะยาวหลายๆ ปในกองทุนนี้ และเนื่องจากเปนกองทุนรวมเพื่อ
 การเลี้ยงชีพ ผูลงทุนจึงควรลงทุนตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปจน
 ครบอายุ 55 ปบริบูรณ เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี

ความเสี่ยงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลคาเงินลงทุนลดลง หรือไดรับเงินลงทุนลาชา
 อันเนื่องจากความผันผวนของตลาด การที่ตลาดซื้อขายตราสารขาดสภาพคลอง 
 รวมถึงการทีผู่ออกตราสารหรอืผูคำ้ประกนัไมสามารถชำระคนืเงนิลงทนุ และหรอื
 จายดอกเบี้ยตามที่ระบุในตราสารที่ลงทุน

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
กับบริษัทจัดการอื่น กรณีเปนกองทุนตนทาง : 200 บาท ตอรายการ
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : เทากับคาธรรมเนียมการขาย

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

1.00

ไมเรียกเก็บ

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

NAV 

เกณฑมาตรฐาน

15.00

30.00

0.00

45.00

พฤษภาคม 2551 พฤษภาคม 2565มีนาคม 2558

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    
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก  
อื่น ๆ

บรษิทัทาอากาศยานไทย จำกดั (มหาชน)
บมจ. ปตท.
บรษิทั ทโีอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน)
บรษิทั เจ มารท จากดั (มหาชน)
บมจ. ปนูซเีมนตไทย

3.50%
2.50%
1.00%
6.07%

ตราสารทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค  
พัฒนาอสังหาริมทรัพย  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ขนสงและโลจิสติกส  
วัสดุกอสราง

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีมาก
ดีเลิศ

6.96%
5.49%
4.52%
4.14%
3.82%

90.43%
27.03%
20.83%
17.63%
15.79%
9.15%

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย


