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ประเภท : กองทุนรวมผสม,กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ
นโยบายการลงทุน : กระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแหงทุน ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสารแหงหน้ี ตราสารการเงิน  เงินฝากและ/หรือลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น โดยผู
จัดการกองทุนจะปรับสัดสวนการลงทุนใดในสัดสวนตั้งแตรอยละ 0 ถึง รอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะมีการ
ลงทุนท่ีสงผลใหมี net exposure ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมมี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category Foreign Investment Allocation

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 25/12/2556

ทุนจดทะเบียน 4,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 82,469,608.20 บาท

มูลคาหนวยลงทุน 14.4395 บาท

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารซิตี้แบงก

นายทะเบียน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย

จำกัด (มหาชน)

ดัชนีชี้วัด

ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN

INDEX VALUE Hedged USD (50%) และ ดัชนี MSCI All Country

World Index USD (Net) (50%) ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือ

คำนวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การขายและรับซื้อคืน

วันทำการขายหนวยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทำการ ถึง 15.30 น.

มูลคาข้ันต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก

1,000 บาท

มูลคาข้ันต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป

1,000 บาท

วันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทำการ ถึง 15.30 น.

มูลคาข้ันต่ำในการขายคืนหนวยลงทุน

ไมกำหนด

จำนวนหนวยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน

ไมกำหนด

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ

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 -2.93 -4.25 0.30 -15.09 -2.68 -2.07 - 4.01

ตัวชี้วัด 4.93 -2.36 4.93 0.71 6.61 5.38 - 5.94

ความผันผวน

ความผันผวน (%ตอป)

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

กองทุน 16.99 16.95 16.40 20.14 19.82 19.24 - 15.75

ตัวชี้วัด 10.02 11.72 10.13 12.76 10.17 10.27 - 8.32

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานท่ีกำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนนี้เปนกองทุนผสม โดยมี net exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพยสินทางเลือก

กองทุนเปดกรุงไทย ออพเพอทูนิตี้

Krung Thai Opportunities Fund

ผูลงทุนตองทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้มิใชหนังสือชี้ชวน ผูลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายฯ หรือ

www.ktam.co.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่
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ความเส่ียงหลักของกองทุน

ความเส่ียงทางตลาด

ความเส่ียงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย

ความเส่ียงจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน

ความเส่ียงจากขอจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเส่ียงจากการทำสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง

ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ

ความเส่ียงจากการลงทุนท่ีกระจุกตัว

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ ไมเกิน 2.14 (ปจจุบันเรียกเก็บ 1.07)

ผูดูแลผล

ประโยชน
ไมเกิน 0.0749 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.01)

นายทะเบียน ไมเกิน 0.535 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.107)

อ่ืนๆ คาธรรมเนียมการใชระบบงานสนับสนุนการลงทุน (ไมเกิน 0.535 /

ปจจุบันเรียกเก็บ 0.30)

*เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถามี)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

การขายหนวยลงทุน ไมเกิน 2.00 (ปจจุบันเรียกเก็บ 1.00)

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมเกิน 2.00 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การสับเปล่ียนหนวยลงทุน  

- กองทุนตนทาง ไมเกิน 2.00 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง ไมเกิน 2.00 (ปจจุบันเรียกเก็บ 1.00)

การซ้ือขายหลักทรัพย  

- กรณีซ้ือหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนเขา ไมเกิน 0.535 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

- กรณีรับซ้ือคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก ไมเกิน 0.535 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

*คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยจะคำนวณเขาไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน

เพ่ือนำเงินดังกลาวไปชำระเปนคาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลัก

ทรัพยตามท่ีกองทุนถูกเรียกเก็บเม่ือสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย ท้ังนี้บริษัทจัดการสงวนสิทธิ

ท่ีจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพยระหวางชนิดหนวยลงทุนภายใน

กองทุนเปดกรุงไทย ออพเพอทูนิตี้

การกระจายการลงทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

*สัดสวนการลงทุนในตางประเทศ 92.90 % ของ NAV

หลักทรัพยที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร อันดับความนาเชื่อถือ (% NAV)

SPDR EURO STOXX 50 ETF   7.31

APPLE INC   6.93

Microsoft Corp   6.68

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF   4.08

HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND   4.02

*โปรดอานและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ
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