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ประเภท : กองทุนรวมตราสารหน้ี,กองทุนรวมฟดเดอร,กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายการลงทุนท่ีสงผลใหมี net exposure ที่เกี่ยวของกับความเส่ียงตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน โดยกองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) ในหนวยลงทุนชนิด Class C ซึ่งเสนอ
ขายสําหรับลูกคาสถาบัน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมมี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category Global Bond Discretionary F/X

Hedge or Unhedge

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 24/01/2561

ทุนจดทะเบียน 8,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 888,827,087.54 บาท

มูลคาหนวยลงทุน 9.6111 บาท

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย

จํากัด (มหาชน)

ดัชนีชี้วัด

ไมมี

การขายและรับซื้อคืน

วันทําการขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังแรก

1.00 บาท

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังถัดไป

1.00 บาท

วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 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 -1.37 4.25 1.20 -5.44 -1.49 - - -0.51

ตัวชี้วัด           - -  

ความผันผวน

ความผันผวน (%ตอป)

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

กองทุน 5.84 5.39 5.52 6.21 4.44 - - 4.97

ตัวชี้วัด           - -  

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกวารอยละ 20 ของ NAV แตนอยกวารอยละ 60 ของ NAV

กองทุนเปดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟนด

KTAM Global Credit Income 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

ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีความเสี่ยงสูง

ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเส่ียงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอื่น

ความเส่ียงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน

ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ความเส่ียงจากการลงทุนท่ีกระจุกตัว

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ ไมเกิน 2.14 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.5885)

ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.0749 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.03)

นายทะเบียน ไมเกินรอยละ 0.535 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.2675)

* เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน (ถามี)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อ

ขาย)

การขายหนวยลงทุน ไมเกิน 3.21 (ลงทุนตํ่ากวา 50 ลบ./รายการ

เรียกเก็บ 0.75, ลงทุน 50 ลบ.ข้ึนไป/รายการ

เรียกเก็บ 0.50)

การรับซื้อคืนหนวย

ลงทุน
ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุน
 

- กองทุนตนทาง ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง ไมเกิน 3.21 (ลงทุนตํ่ากวา 50 ลบ./รายการ

เรียกเก็บ 0.75, ลงทุน 50 ลบ.ข้ึนไป/รายการ

เรียกเก็บ 0.50)

การซื้อขายหลักทรัพย  

- กรณีซ้ือหนวยลงทุน

หรือสับเปลี่ยนเขา
ไมเกิน 0.535 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

- กรณีรับซ้ือคืนหนวย

ลงทุนหรือสับเปลี่ยน

ออก

ไมเกิน 0.535 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

* เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน (ถามี)

การกระจายการลงทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

หลักทรัพยที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร (% NAV)

Schroder Global Credit Income Class C / USD 96.41

สรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก

ชื่อ Schroder International Selection Fund Global Credit Income

นโยบาย ลงทุนอยางนอยสองในสามของมูลคาสินทรัพยรวมของกองทุนในตราสารการเงินที่มีการจายผลตอบแทนแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่

และอัตราดอกเบ้ียลอยตัว ที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับที่สามารถลงทุนได (Investment Grade) และหลักทรัพยที่มีความ

เสี่ยงสูง (High Yield) ที่ออกโดยรัฐบาล, หนวยงานภาครัฐ, องคกรความรวมมือระหวางประเทศ และบริษัทตางๆ ทั่วโลก รวมถึง

ประเทศในตลาดเกิดใหม กองทุนอาจลงทุน : - เกินกวารอยละ 50 ของมูลคาสินทรัพยรวมของกองทุนในตราสารที่ไดรับการจัด

อันดับอยูตํ่ากวาระดับท่ีลงทุนได (จัดอันดับโดย Standard & Poor's หรือ อันดับที่เทียบเทาของหนวยงานจัดอันดับอื่นๆ และ การ

จัดอันดับโดย Schroders สําหรับตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Non-Rated)) ; - ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา

สินทรัพยรวมของกองทุนใน Asset-Backed Securities (ABS) และ Mortgage-Backed Securities (MBS) ; - ไมเกินรอยละ 10

ของมูลคาสินทรัพยรวมของกองทุนในหุนกูแปลงสภาพ (รวมถึง contingent convertible bonds) ; - ไมเกินรอยละ 10 ของ

มูลคาสินทรัพยรวมของกองทุนในกองทุนเปด ; และ - ตราสารตลาดเงิน และถือครองเงินสด ผูจัดการกองทุนมีเปาหมายเพื่อลด

ความสูญเสียโดยการกระจายการลงทุนของกองทุน โดยจัดสรรการลงทุนออกจากตลาดที่มองวามีความเสี่ยงสูงที่จะไดรับผล

ตอบแทนที่เปนลบ กองทุนอาจใชตราสารอนุพันธ ทั้งในสถานะ long และ short โดยมุงหวังใหไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน

เพื่อลดความเสี่ยง หรือเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน

Class &

currency
Class C / USD

ISIN Code LU1514167219

Bloomberg

Ticker
SCGCCIU:LX

website www.schroders.com

*โปรดอานและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ

 

กองทุนเปดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟนด

KTAM Global Credit Income 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


