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รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ประเภท : กองทุนรวมผสม,กองทุนท่ีมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมภายใต บลจ. เดียวกัน, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับกลุมอสังหาริมทรัพย/ โครงสรางพื้นฐาน รวมถึงอยูระหวางการกระจายการถือ
หนวยลงทุนหรือเปดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมมี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category Fund of Property fund -Thai and

Foreign

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 24/11/2559

ทุนจดทะเบียน 1,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 311,726,752.26 บาท

มูลคาหนวยลงทุน 11.1405 บาท

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)

จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย

จํากัด (มหาชน)

ดัชนีชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT Total Return Index) รอยละ

50, ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) ปรับดวยอัตรา

แลกเปลี่ยนเม่ือเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน รอย

ละ 50

การขายและรับซื้อคืน

วันทําการขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังแรก

500 บาท

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังถัดไป

500 บาท

วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการขายคืนหนวยลงทุน

ไมกําหนด

จํานวนหนวยลงทุนข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน

ไมกําหนด

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า

ไมกําหนด

ระยะเวลาในการรับเงินคาขายคืน

T+4

ผลการดําเนินงานยอนหลัง 5 ป (%)

ผลการดําเนินงานรายป

ผลการดําเนินงานยอนหลัง

ผลตอบแทน (%) ผลตอบแทน (%ตอป)

  3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป จัดตั้งกองทุน

กองทุน -5.50 2.89 -0.43 -6.75 -2.67 0.72 - 1.69

ตัวชี้วัด -4.15 2.80 0.36 -4.18 1.38 2.53 - 3.69

ความผันผวน

ความผันผวน (%ตอป)

  3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป จัดตั้งกองทุน

กองทุน 8.62 9.36 9.02 8.95 8.75 11.12 - 9.98

ตัวชี้วัด 9.16 9.41 9.50 9.06 9.60 12.20 - 10.92

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนรวมที่มีการลงทุนในทรัพยสินทางเลือกมี net exposure ในทรัพยสินทางเลือก เชน REITs / infrastructure fund / property fund เปนตน โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

กองทุนเปดกรุงไทย พร็อพเพอรต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krung Thai Property and Infrastructure Flexible RMF

ผูลงทุนตองทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้มิใชหนังสือชี้ชวน ผูลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายฯ หรือ

www.ktam.co.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนไดท่ี
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430

Callcenter@ktam.co.th
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ความเส่ียงหลักของกองทุน

ความเส่ียงจากการลงทุนท่ีเก่ียวของกับกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย

และ/หรือโครงสรางพ้ืนฐาน

ความเส่ียงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย

ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร

ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเส่ียงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยง

ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน

ความเส่ียงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเส่ียงของการลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวง

หนาแฝง

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันเรียกเก็บ 1.605)

ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.0749 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.03)

นายทะเบียน ไมเกิน 0.535 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.214)

*เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อ

ขาย)

การขายหนวยลงทุน ไมเกิน 2.00 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การรับซื้อคืนหนวย

ลงทุน
ไมเกิน 2.00 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุน
 

- กองทุนตนทาง  

- สับเปลี่ยนออก

ไปยังกองทุน

ภายใน บลจ.

ไมเกิน 2.00 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

- สับเปลี่ยนออก

ไป บลจ.อื่น

ไมเกิน 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุนของวันทําการ

กอนหนาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ขั้นตํ่า

200 บาท หรือ 200 บาทตอรายการ (ปจจุบัน

เรียกเก็บ 200 บาทตอรายการ)

- กองทุนปลายทาง ไมเกิน 2.00 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

*เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน

การกระจายการลงทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

*สัดสวนการลงทุนในตางประเทศ 47.26 % ของ NAV

หลักทรัพยที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร
อันดับความนาเชื่อ

ถือ

(%

NAV)

CLAR SP : CapitaLand Ascendas REIT   8.07

CapitaLand Integrated Commercial Trust   7.50

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท   6.22

MAPLETREE LOGISTICS TRUST   6.06

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพ

อรตี้
  5.87

*โปรดอานและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
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Krung Thai Property and Infrastructure Flexible RMF

ผูลงทุนตองทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
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