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ประเภท : กองทุนรวมผสม,กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF),กองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds), กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมภายใต บลจ. เดียวกัน, กองทุนที่ลงทุนแบบมี
ความเสี่ยงท้ังในและตางประเทศ
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน หรือ กองทุน property (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและตางประเทศ ตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป
โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนปลายทางดังกลาวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพยสินทางเลือก ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใด
กองทุนหน่ึงไมเกินรอยละ 79 ของ NAV โดยสามารถปรับเปล่ียนสัดสวนการลงทุนไดตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยูภายใตการ
จัดการของบริษัทจัดการ ในสัดสวนไมเกินรอยละ 100 ของ NAV อยางไรก็ตาม กองทุนมิไดรับประกันผลตอบแทน และผูลงทุนอาจไดรับผลตอบแทนที่ลดลงตํ่ากวาอัตราผลตอบแทนของ
เกณฑช้ีวัด โดยระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะควรเปนการลงทุนในระยะกลาง-ยาว (3 ปขึ้นไป)
นโยบายการจายเงินปนผล : มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category Conservative Allocation

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 29/03/2561

ทุนจดทะเบียน 10,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 30,653,743.95 บาท

มูลคาหนวยลงทุน 10.2357 บาท

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย

จํากัด (มหาชน)

ดัชนีชี้วัด

อัตราผลตอบแทนรอยละ 3 ตอป

การขายและรับซื้อคืน

วันทําการขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 12.00 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังแรก

ไมกําหนด

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังถัดไป

ไมกําหนด

วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 12.00 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการขายคืนหนวยลงทุน

ไมกําหนด

จํานวนหนวยลงทุนข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน

ไมกําหนด

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า

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 -2.52 -0.12 -1.38 -3.28 - - - -0.86

ตัวชี้วัด 0.71 1.46 0.97 3.00 - - - 3.00

ความผันผวน

ความผันผวน (%ตอป)

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

กองทุน 3.45 3.07 3.25 3.19 - - - 2.67

ตัวชี้วัด 0.12 0.12 0.12 0.13 - - - 0.13

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

*ความเส่ียงของกองทุน ระดับ 5 หมายถึง กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือทรัพยสินทางเลือก

กองทุนเปดกรุงไทยสุขใจ

Krung Thai Suk Jai 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

Callcenter@ktam.co.th
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ความเส่ียงหลักของกองทุน

ความเส่ียงทางตลาด

ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย

ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย

ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน

ความเส่ียงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเส่ียงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยง

ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ

ความเส่ียงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเส่ียงของการลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง

ความเส่ียงจากการลงทุนท่ีกระจุกตัว

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ ไมเกิน 2.14 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.535**)

ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.214 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.02675)

นายทะเบียน ไมเกิน 0.535 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.32100)

* เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน ** หาก

กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง)

บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

การขายหนวยลงทุน ไมเกิน 2.14 ( ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การรับซื้อคืนหนวย

ลงทุน
ไมเกิน 2.14 ( ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุน
 

- กองทุนตนทาง 2.14 ( ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

- สับเปลี่ยนออกไป

ยังกองทุนภายใน

บลจ.

2.14 ( ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

- สับเปลี่ยนออกไป

บลจ.อื่น

ไมเกินรอยละ 2.14 ของมูลคาหนวยลงทุนของวันทําการกอน

หนาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ข้ันตํ่า 200 บาท หรือ 200

บาทตอรายการ (ปจจุบันเรียกเก็บ 200 บาทตอรายการ)

- กองทุนปลายทาง ไมเกิน 2.14 ( ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การซื้อขายหลักทรัพย  

- กรณีซ้ือหนวยลงทุน

หรือสับเปลี่ยนเขา
ไมเกิน 0.535 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

- กรณีรับซ้ือคืนหนวย

ลงทุนหรือสับเปลี่ยน

ออก

ไมเกิน 0.535 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การกระจายการลงทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

*สัดสวนการลงทุนในตางประเทศ 0.00 % ของ NAV

หลักทรัพยที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร (% NAV)

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ป 38.68

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส-A 17.42

กองทุนเปดเคแทม ไชนา บอนด ฟนด -A 8.44

กองทุนเปดเคแทม โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ฟนด - A 5.99

กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด (ชนิดสะสมมูลคา) 4.13

*โปรดอานและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
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