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ประเภท : กองทุนรวมผสม
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก ตราสารการเงิน ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางที่ไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. หรือใหความเห็นชอบใหลงทุนได โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดสวนการลงทุนไดตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดสวนการลงทุนขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดสวนไมเกินรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน อยางไรก็ตาม การลงทุนในหนวยลงทุนซึ่งอยูภายใตการจัดการ
ของบริษัทจัดการดังกลาวตองอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมมี
รายละเอียดกองทุน

ผลการดําเนินงานยอนหลัง 5 ป (%)

AIMC Category

Conservative Allocation

วันที่จดทะเบียนกองทุน

31/07/2562

ทุนจดทะเบียน

1,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ

154,153,812.49 บาท

มูลคาหนวยลงทุน

9.2883 บาท

ผูดูแลผลประโยชน

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)

ดัชนีชี้วัด
1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดสวน : 30.00% 2.
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉลี่ย
ของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร
ไทย และธนาคารไทยพาณิชย หลังหักภาษี สัดสวน : 45.00% 3. ดัชนี
พันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดสวน : 25.00%

ผลการดําเนินงานรายป

การขายและรับซื้อคืน
วันทําการขายหนวยลงทุน
ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น.
มูลคาขั้นตํ่าในการสั่งซื้อครั้งแรก
1,000 บาท
มูลคาขั้นตํ่าในการสั่งซื้อครั้งถัดไป
1,000 บาท

ผลการดําเนินงานยอนหลัง
ผลตอบแทน (%)

วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น.
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืนหนวยลงทุน
ไมกําหนด
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน

ผลตอบแทน (%ตอป)

3 เดือน

6 เดือน

YTD

1 ป

3 ป

5 ป

10 ป

จัดตั้งกองทุน

กองทุน

1.90

7.71

0.78

0.16

-

-

-

-4.12

ตัวชี้วัด

1.77

8.57

2.04

4.11

-

-

-

-0.66

ความผันผวน
ความผันผวน (%ตอป)

ไมกําหนด
มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า

3 เดือน

6 เดือน

YTD

1 ป

3 ป

5 ป

10 ป

จัดตั้งกองทุน

ไมกําหนด

กองทุน

6.83

7.94

6.15

7.79

-

-

-

6.87

ระยะเวลาในการรับเงินคาขายคืน

ตัวชี้วัด

4.19

6.80

4.88

6.25

-

-

-

8.21

T+3

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 หมายถึง กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้

ผูลงทุนตองทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้มิใชหนังสือชี้ชวน ผูลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายฯ หรือ
www.ktam.co.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430

Callcenter@ktam.co.th
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ความเสี่ยงหลักของกองทุน

การกระจายการลงทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

ความเสี่ยงทางตลาด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร
ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)
การจัดการ

ไมเกิน 2.14 (ปจจุบันเรียกเก็บ 1.07**)

หลักทรัพยที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ผูดูแลผลประโยชน

ไมเกิน 0.214 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.024075)

ตราสาร

นายทะเบียน

ไมเกิน 0.535 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.428)

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 7/364/63

18.15

* เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน ** หาก
กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง)
บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 5/364/63

12.97

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 8/364/63

6.48

กองทุนเปดกรุงไทย SET50-A

5.12

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (%ของ NAV)

บมจ. ปตท.

4.33

การขายหนวยลงทุน

ไมเกิน 3.21 ( ปจจุบันเรียกเก็บ 0.50)

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

อันดับความนาเชื่อถือ

(% NAV)

*โปรดอานและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
- กองทุนตนทาง

ไมเกิน 3.21 ( ปจจุบันเรียกเก็บ 0.50)

- กองทุนปลายทาง

ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

(1) เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
(2)หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและ/หรือคาธรรมเนียมการรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

ผูลงทุนตองทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้มิใชหนังสือชี้ชวน ผูลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายฯ หรือ
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานยอนหลังของกลุม Conservative Allocation ขอมูล ณ วันที่ 30/04/2564
เปอรเซ็นตไทล

ผลการดําเนินงาน (%)
3 เดือน

6 เดือน

1 ป

3 ป

5 ป

10 ป

เปอรเซ็นตไทลที่ 5

4.59

10.89

9.75

2.12

2.84

4.50

เปอรเซ็นตไทลที่ 25

2.47

7.07

5.14

1.20

2.52

3.69

เปอรเซ็นตไทลที่ 50

1.50

5.20

3.10

0.62

1.89

3.22

เปอรเซ็นตไทลที่ 75

1.14

3.69

1.33

-0.24

1.05

2.60

เปอรเซ็นตไทลที่ 95

0.11

1.41

-0.97

-1.61

0.59

1.41

เปอรเซ็นตไทล

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)
3 เดือน

6 เดือน

1 ป

3 ป

5 ป

10 ป

เปอรเซ็นตไทลที่ 5

1.11

1.10

1.32

2.67

2.02

1.29

เปอรเซ็นตไทลที่ 25

2.22

2.32

2.45

3.97

3.25

2.56

เปอรเซ็นตไทลที่ 50

2.84

3.40

3.57

4.61

3.73

3.81

เปอรเซ็นตไทลที่ 75

3.43

4.33

4.31

5.21

4.15

4.64

เปอรเซ็นตไทลที่ 95

5.81

6.71

6.35

6.71

6.16

6.30

*ผลการดําเนินงาน / ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุน

ผูลงทุนตองทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้มิใชหนังสือชี้ชวน ผูลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายฯ หรือ
www.ktam.co.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
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