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ประเภท : กองทุนรวมตราสารแหงทุน, กองทุนที่ลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ
นโยบายการลงทุน : กองทุนเนนลงทุนในหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีปจจัยพื้นฐานดี รวมท้ังลงทุนในตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝากตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุนตลอด
จนหลักทรัพยและทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ทั้งนี้ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดบริษัทจะลงทุนในตราสารทุนจํานวนไมเกิน
30 หลักทรัพย ซึ่งคิดเปนอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยจะประกาศรายช่ือหลักทรัพยที่ลงทุนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้งพรอมทั้งเหตุผลใน
การลงทุน ท้ังน้ี กองทุนจะไมลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) และตราสารหนี้ที่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับตัวแปร (Structure Note)
นโยบายการจายเงินปนผล : มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category Equity General

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 22/10/2546

ทุนจดทะเบียน 7,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 2,543,327,544.92 บาท

มูลคาหนวยลงทุน 7.5166 บาท

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย

จํากัด (มหาชน)

ดัชนีชี้วัด

SET TRI

การขายและรับซื้อคืน

วันทําการขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังแรก

1,000 บาท

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังถัดไป

1,000 บาท

วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการขายคืนหนวยลงทุน

ไมกําหนด

จํานวนหนวยลงทุนข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน

ไมกําหนด

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า

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 -4.42 -2.84 -5.90 -5.56 6.43 -2.04 -1.17 7.78

ตัวชี้วัด -7.27 -3.47 -7.08 -5.64 8.42 -0.02 2.70 8.85

ความผันผวน

ความผันผวน (%ตอป)

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

กองทุน 11.18 9.63 10.33 9.93 12.49 15.62 16.52 20.03

ตัวชี้วัด 12.81 10.64 11.63 11.21 13.64 16.75 15.47 19.12

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

กองทุนเปดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟนด

Krung Thai Selective Equity 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

ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร

ความเส่ียงจากการลงทุนท่ีกระจุกตัว

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ ไมเกิน 1.07 (ปจจุบันเรียกเก็บ 1.07)

ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.0749 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.026)

นายทะเบียน ไมเกิน 0.107 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.107)

*เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน (ถามี)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อ

ขาย)

การขายหนวยลงทุน ไมเกินรอยละ 0.25 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.25

)

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมเกินรอยละ 0.25 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

- กองทุนตนทาง ไมมี

- กองทุนปลายทาง ไมมี

*เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน (ถามี)

คุณลักษณะของกองทุน

จํานวนผูออกตราสาร 29

ประวัติการจายเงินปนผล (5 ครั้งลาสุด)

15/02/2565 0.25 บาท/หนวย

05/08/2564 0.50 บาท/หนวย

05/05/2564 0.75 บาท/หนวย

22/07/2562 0.25 บาท/หนวย

30/04/2562 0.20 บาท/หนวย

จํานวนท้ังหมด 28 คร้ัง 22.35 บาท/หนวย

มูลคาการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก

หมวด (% NAV)

บริการ 24.48

ทรัพยากร 17.25

ธุรกิจการเงิน 14.57

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 10.85

เทคโนโลยี 10.39

หลักทรัพยที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร
อันดับความนาเชื่อ

ถือ

(%

NAV)

บมจ. ทาอากาศยานไทย   6.47

บมจ. ซีพี ออลล   6.04

บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส   6.02

บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเม

นท
  5.79

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ   5.68

การกระจายการลงทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

*สัดสวนการลงทุนในตางประเทศ 0.00 % ของ NAV

*โปรดอานและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
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