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ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund),กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
นโยบายการลงทุน : กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมท่ีมุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุมอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับโลหะ และเหมืองแร โดยเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Allianz
Global Metals and Mining (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน โดยปกติกองทุนจะไมใชเครื่องมือปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ แตในอนาคตกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา
(Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเส่ียง
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมมี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category Global Equity

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 14/05/2553

ทุนจดทะเบียน 2,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 973,417,080.89 บาท

มูลคาหนวยลงทุน 7.2178 บาท

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)

จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย

จํากัด (มหาชน)

ดัชนีชี้วัด

Euromoney Global Mining Total Return (EURO) ท่ีแปลงเปนสกุล

เงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน

การขายและรับซื้อคืน

วันทําการขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 14.00 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังแรก

1.00 บาท

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังถัดไป

1.00 บาท

วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 14.00 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 -2.45 12.53 2.79 -7.74 17.71 5.31 1.54 -2.48

ตัวชี้วัด -4.98 11.12 0.75 -4.61 22.68 13.32 7.23 2.61

ความผันผวน

ความผันผวน (%ตอป)

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

กองทุน 20.17 23.14 19.58 27.08 25.53 26.38 25.76 26.32

ตัวชี้วัด 21.54 23.25 20.48 26.19 24.57 24.99 24.15 24.50

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม มี net exposure มุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

กองทุนเปดเคแทม เวิลด เมทัล แอนด ไมนนิ่ง ฟนด

KTAM World Metals and Mining 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

ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเส่ียงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน

ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน

ความเส่ียงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอื่น

ความเส่ียงจากการลงทุนท่ีกระจุกตัว

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ ไมเกิน 1.605 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.8025)

ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.0749 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.03)

นายทะเบียน ไมเกิน 0.214 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.214)

*เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน (ถามี)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อ

ขาย)

การขายหนวยลงทุน ไมเกิน 5.00 (ปจจุบันเรียกเก็บ 1.50)

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมเกิน 3.00 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

- กองทุนตนทาง ไมเกิน 3.00 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง ไมเกิน 5.00 (ปจจุบันเรียกเก็บ 1.50)

การกระจายการลงทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

หลักทรัพยที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร (% NAV)

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING 97.80

สรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก

ชื่อ Allianz Global Metals and Mining

นโยบาย กองทุน Allianz Global Metals and Mining จะลงทุนทั่วโลกในหุน หลักทรัพยที่เทียบเทาหุน และใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่

เกิดจากหุนที่ออกโดยบริษัทซึ่งมียอดขายและกําไร (ตามขอมูลจากรายงานประจําป) จากการสํารวจ การสกัด หรือการแปรรูป

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติที่ผานการแปรรูปในที่นี้หมายถึง โลหะที่ไมมีองคประกอบของ

เหล็ก (เชน นิเกิล ทองแดง อลูมิเนียม) เหล็ก และแรอื่นๆ เหล็กกลา ถานหิน โลหะมีคา (เชน ทอง แพลตตินัม) เพชร เกลือและแร

อุตสาหกรรม (เชน กํามะถัน) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพยที่ไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) และ

ตราสารแหงหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับที่ตํ่ากวาอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (non-investment grade)

และตราสารแหงหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมกันไดไมเกิน 15% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

Class &

currency
AT / EURO

ISIN Code LU0604766674

Bloomberg

Ticker
ARGMATE LX

website https://sg.allianzgi.com/en/retail/products-solutions/recognised-fund/allianz-global-metals-and-mining-at-eur

*โปรดอานและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
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