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ประเภท : กองทุนรวมผสม,กองทุนท่ีมีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต บลจ.เดียวกัน, กองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds), กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยง
ตางประเทศ
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตางประเทศ และ/
หรือทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานตางประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอย
ละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกลาวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน ทรัพยสินทางเลือก และ/หรือหลัก
ทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด ทั้งน้ี กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดย
สามารถปรับเปลี่ยนสัดสวนการลงทุนไดตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมมี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category Foreign Investment Allocation

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 20/03/2562

ทุนจดทะเบียน 3,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 84,130,506.65 บาท

มูลคาหนวยลงทุน 7.7784 บาท

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย

จํากัด (มหาชน)

ดัชนีชี้วัด

MSCI ACWI Net Total Return USD (50%) และ Bloomberg

Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged

USD (50%) ท่ีแปลงเปนสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน

การขายและรับซื้อคืน

วันทําการขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังแรก

1,000 บาท

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังถัดไป

1,000 บาท

วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการขายคืนหนวยลงทุน

ไมกําหนด

จํานวนหนวยลงทุนข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน

ไมกําหนด

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า

ไมกําหนด

ระยะเวลาในการรับเงินคาขายคืน

T+3 โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ

ผลการดําเนินงานยอนหลัง 5 ป (%)

ผลการดําเนินงานรายป

ผลการดําเนินงานยอนหลัง

ผลตอบแทน (%) ผลตอบแทน (%ตอป)

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

กองทุน -0.50 2.90 2.72 -6.20 -3.06 - - -5.93

ตัวชี้วัด 4.93 -2.36 4.93 0.71 6.61 - - 6.42

ความผันผวน

ความผันผวน (%ตอป)

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

กองทุน 14.64 16.94 14.17 20.26 17.67 - - 17.31

ตัวชี้วัด 10.02 11.72 10.13 12.76 10.17 - - 10.97

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพยสินทางเลือก

กองทุนเปดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคช่ัน

Krung Thai Strategic Active Global Allocation 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

ความเส่ียงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน

ความเส่ียงจากการลงทุนท่ีกระจุกตัว

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ ไมเกิน 2.14 (ปจจุบันเรียกเก็บ 1.08)

ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.214 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.03745)

นายทะเบียน ไมเกิน 0.535 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.1605)

* เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน (ถามี)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อ

ขาย)

การขายหนวยลงทุน ไมเกิน 2.14 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.535)

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมเกิน 2.14 (ปจจุบันยังไมมีการเรียกเก็บ)

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

- กองทุนตนทาง ไมเกิน 2.14 (ปจจุบันยังไมมีการเรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง ไมเกิน 2.14 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.535)

การกระจายการลงทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

*สัดสวนการลงทุนในตางประเทศ 87.18 % ของ NAV

หลักทรัพยที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร (% NAV)

Ishares MSCI All Country World ETF (NYSE) 43.65

QQQ US EQUITY : Invesco QQQ Trust Series 1 10.33

MOAT US EQUITY : Vaneck Morningstar Wide MOA 5.11

VUG US EQUITY : Vanguard Growth ETF 5.01

VTV US EQUITY/Vanguard Value ETF 4.90

*โปรดอานและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
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