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ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ
นโยบายการลงทุน : ลงทุนในตราสารแหงทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในกลุมประเทศกัมพูชา เมียนมาร ลาว เวียดนาม และไทย (CLMVT) รวมทั้งตราสารทุนในประเทศอื่นใดที่ดำเนิน
ธุรกิจเกี่ยวของ และ/หรือท่ีไดรับผลประโยชนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพยสินสวนใหญมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศดังกลาวโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอย
กวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในแตละประเทศในกลุม CLMVT จะเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
นโยบายการจายเงินปนผล : มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category ASEAN Equity

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 28/02/2560

ทุนจดทะเบียน 4,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 375,610,933.45 บาท

มูลคาหนวยลงทุน 7.7769 บาท

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)

จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย

จำกัด (มหาชน)

ดัชนีชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)

(50%) และดัชนี VN30 Total Return (50%) ปรับดวยอัตราแลก

เปล่ียนเพ่ือคำนวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผล

ตอบแทน

การขายและรับซื้อคืน

วันทำการขายหนวยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทำการ ถึง 14.00 น.

มูลคาข้ันต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก

1,000 บาท

มูลคาข้ันต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป

1,000 บาท

วันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทำการ ถึง 14.00 น.

มูลคาข้ันต่ำในการขายคืนหนวยลงทุน

ไมกำหนด

จำนวนหนวยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน

ไมกำหนด

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ

ไมกำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินคาขายคืน

T+5

ผลการดำเนินงานยอนหลัง 5 ป (%)

ผลการดำเนินงานรายป

ผลการดำเนินงานยอนหลัง

ผลตอบแทน (%) ผลตอบแทน (%ตอป)

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

กองทุน -3.93 -2.83 -0.36 -20.93 12.22 -1.28 - 2.36

ตัวชี้วัด -5.00 -2.38 -1.39 -16.15 13.49 2.04 - 6.40

ความผันผวน

ความผันผวน (%ตอป)

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

กองทุน 15.79 18.45 15.98 19.30 17.55 16.64 - 15.40

ตัวชี้วัด 14.04 14.94 13.53 15.37 14.38 15.52 - 14.62

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานท่ีกำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

กองทุนเปดกรุงไทย หุน ซีแอลเอ็มวีที

Krung Thai CLMVT Equity Fund

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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ความเส่ียงหลักของกองทุน

ความเส่ียงทางตลาด

ความเส่ียงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร

ความเส่ียงจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย

ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน

ความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม

ความเส่ียงท่ีเกิดจากกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยของตางประเทศ

ความเส่ียงจากขอจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ

ความเส่ียงของการลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง

ความเส่ียงจากการลงทุนท่ีกระจุกตัว

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันเรียกเก็บ 1.605)

ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 1.07 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.03)

นายทะเบียน ไมเกิน 0.535 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.214)

* เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถามี)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

การขายหนวยลงทุน ไมเกิน 3.00 (ปจจุบันเรียกเก็บ 1.50)

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมเกิน 3.00 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การสับเปล่ียนหนวยลงทุน  

- กองทุนตนทาง ไมเกิน 3.00 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง ไมเกิน 3.00 (ปจจุบันเรียกเก็บ 1.50)

การซ้ือขายหลักทรัพย  

- กรณีซ้ือหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนเขา ไมเกิน 0.50 (ปจจุบันไมเรียกเก็บ)

- กรณีรับซ้ือคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก ไมเกิน 0.50 (ปจจุบันไมเรียกเก็บ)

* เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถามี)

ประวัติการจายเงินปนผล (5 ครั้งลาสุด)

22/02/2565 0.50 บาท/หนวย

05/08/2564 0.50 บาท/หนวย

05/05/2564 0.50 บาท/หนวย

16/02/2564 0.50 บาท/หนวย

02/05/2561 0.50 บาท/หนวย

จำนวนท้ังหมด 8 คร้ัง 4.00 บาท/หนวย

มูลคาการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5

อันดับแรก

หมวด (% NAV)

ธุรกิจการเงิน 32.9

บริการ 11.43

เทคโนโลยี 8.21

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 7.69

หนวยลงทุน ตราสารทุน 7.19

หลักทรัพยที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร
(%

NAV)

FPT CORPORATION 4.90

Hoa Phat Group JSC 4.63

FUESSVFL VN EQUITY : SSIAM VNFIN LEAD

ETF
4.51

Vietnam Prosperity Joint Stock

Commercial Bank
4.06

Vietnam Dairy Products Joint Stock

Company
3.73

การกระจายการลงทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

*สัดสวนการลงทุนในตางประเทศ 66.90 % ของ NAV

*โปรดอานและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ
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