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ประเภท : กองทุนรวมตราสารหน้ี,กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ
นโยบายการลงทุน : ลงทุนในตราสารภาครัฐไทย ตราสารภาครัฐตางประเทศ ตราสารหนี้ ตราสารการเงิน หนวยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวม ETF ที่มีผลตอบแทนแปรผันตาม
การเปล่ียนแปลงของเงินเฟอท่ีเสนอขายทั้งในและ/หรือตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
นโยบายการจายเงินปนผล : จายตามดุลยพินิจ

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category Long Term General Bond

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 20/03/2556

ทุนจดทะเบียน 3,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 435,113,118.32 บาท

มูลคาหนวยลงทุน 11.4503 บาท

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย

จํากัด (มหาชน)

ดัชนีชี้วัด

Bloomberg Barclays Thailand Govt Inflation-Linked All

Maturities TRI ท่ีแปลงกลับมาเปนสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผล

ตอบแทน

การขายและรับซื้อคืน

วันทําการขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังแรก

ไมกําหนด

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังถัดไป

ไมกําหนด

วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการขายคืนหนวยลงทุน

ไมกําหนด

จํานวนหนวยลงทุนข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน

ไมกําหนด

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า

ไมกําหนด

ระยะเวลาในการรับเงินคาขายคืน

T+3

ผลการดําเนินงานยอนหลัง 5 ป (%)

ผลการดําเนินงานรายป

ผลการดําเนินงานยอนหลัง

ผลตอบแทน (%) ผลตอบแทน (%ตอป)

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

กองทุน -1.41 0.17 -0.63 -1.72 3.26 1.71 1.13 1.35

ตัวชี้วัด -0.94 0.06 -0.40 -1.47 5.06 3.34 2.31 2.21

ความผันผวน

ความผันผวน (%ตอป)

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

กองทุน 2.12 2.16 2.08 3.49 3.87 4.53 6.82 6.86

ตัวชี้วัด 1.72 1.67 1.63 2.70 2.63 2.33 3.53 3.52

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนรวมตราสารหน้ีที่มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

กองทุนเปดกรุงไทยอางอิงเงินเฟอ

Krung Thai Inflation Linked Fund

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
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ความเส่ียงหลักของกองทุน

ความเส่ียงจากวิธีการคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไป

ความเส่ียงทางตลาด

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย

ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเส่ียงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน

ความเส่ียงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยง

ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน

ความเส่ียงของการลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวง

หนาแฝง

ความเส่ียงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ความเส่ียงจากการลงทุนท่ีกระจุกตัว

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ ไมเกิน 0.8025

ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.0749

นายทะเบียน ไมเกิน 0.214

* เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อ

ขาย)

การขายหนวยลงทุน ไมเกิน 1.00 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมเกิน 1.00 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

- กองทุนตนทาง ไมเกิน 1.00 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง ไมเกิน 1.00 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การซื้อขายหลักทรัพย  

- กรณีซ้ือหนวยลงทุนหรือสับ

เปลี่ยนเขา

ไมเกิน 3.00 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.15

ของราคาขาย)

- กรณีรับซ้ือคืนหนวยลงทุน

หรือสับเปลี่ยนออก

ไมเกิน 3.00 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.05

ของราคารับซื้อคืน)

คุณลักษณะของกองทุน

Duration (Modified) 4.66 ป

Time to Maturity (TTM) 4.85 ป

จํานวนตราสารท่ีถือครอง 4

จํานวนผูออกตราสาร 2

อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉลี่ย

ตราสารหนี้ในประเทศ

การกระจายการลงทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

*สัดสวนการลงทุนในตางประเทศ 0.00 % ของ NAV

หลักทรัพยที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร
อันดับความนาเชื่อ

ถือ

(%

NAV)

พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบ้ียแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟอ ในปงบประมาณ พ.ศ.2556

คร้ังท่ี 2
  95.89

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11   3.76

น้ําหนักการลงทุนตามอันดับความนาเช่ือถือ

น้ําหนักการลงทุนตามประเภทธุรกิจ (% NAV)

*โปรดอานและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
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