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รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนที่ลงทุนแบบไมมีความเส่ียงตางประเทศ
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในตราสารแหงทุนท้ังที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อาทิ ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ เปนตน โดยเฉลี่ยในรอบป
บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเนนการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management Portfolio) ซึ่งผูจัดการกองทุนจะทําการวิเคราะหและ
คัดเลือกหุนท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมกับความเสี่ยง และพิจารณาปรับนํ้าหนักการลงทุนในหุนแตละตัวใหเหมาะสมกับสภาวการณในแตละชวง ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเสี่ยง แตจะไมลงทุนในตราสารหน้ีที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมมี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category Equity General

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 02/10/2555

ทุนจดทะเบียน 1,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 626,411,310.87 บาท

มูลคาหนวยลงทุน 11.4577 บาท

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย

จํากัด (มหาชน)

ดัชนีชี้วัด

SET TRI

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+3

ผลการดําเนินงานยอนหลัง 5 ป (%)

ผลการดําเนินงานรายป

ผลการดําเนินงานยอนหลัง

ผลตอบแทน (%) ผลตอบแทน (%ตอป)

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

กองทุน -4.59 -3.17 -6.11 -6.21 5.71 -2.70 -1.84 1.29

ตัวชี้วัด -7.27 -3.47 -7.08 -5.64 8.42 -0.02 2.70 4.74

ความผันผวน

ความผันผวน (%ตอป)

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

กองทุน 11.25 9.68 10.38 9.96 12.51 15.60 16.59 16.57

ตัวชี้วัด 12.81 10.64 11.63 11.21 13.64 16.75 15.47 15.36

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวา รอยละ 80 ของ NAV

กองทุนเปดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี เพื่อการเลี้ยงชีพ
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ผูลงทุนตองทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้มิใชหนังสือชี้ชวน ผูลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายฯ หรือ
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ความเส่ียงหลักของกองทุน

ความเส่ียงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย

ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย

ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร

ความเส่ียงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยง

ความเส่ียงจากการลงทุนท่ีกระจุกตัว

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ ไมเกิน 2.14 (ปจจุบันเรียกเก็บ 1.605)

ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.077575 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.02)

นายทะเบียน ไมเกิน 0.214 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.214)

*เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อ

ขาย)

การขายหนวยลงทุน ไมมี

การรับซื้อคืนหนวย

ลงทุน
ไมมี

การสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุน
 

- กองทุนตนทาง  

- สับเปลี่ยนออก

ไปยังกองทุน

ภายใน บลจ.

ยกเวนไมเรียกเก็บ

- สับเปลี่ยนออก

ไป บลจ.อื่น

ไมเกิน 1.00 ของมูลคาหนวยลงทุนของวันทําการ

กอนหนาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ขั้นตํ่า

200 บาท หรือ 200 บาทตอรายการ (ปจจุบัน

เรียกเก็บ 200 บาทตอรายการ)

- กองทุนปลายทาง ไมมี

*เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน

คุณลักษณะของกองทุน

จํานวนผูออกตราสาร 29

มูลคาการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก

หมวด (% NAV)

บริการ 24.58

ทรัพยากร 17.22

ธุรกิจการเงิน 14.58

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 10.87

เทคโนโลยี 10.41

หลักทรัพยที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร
อันดับความนาเชื่อ

ถือ

(%

NAV)

บมจ. ทาอากาศยานไทย   6.47

บมจ. ซีพี ออลล   6.04

บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส   6.02

บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเม

นท
  5.80

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ   5.73

การกระจายการลงทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

*สัดสวนการลงทุนในตางประเทศ 0.00 % ของ NAV

*โปรดอานและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
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