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ประเภท : กองทุนรวมผสม,กองทุนท่ีมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมภายใต บลจ. เดียวกัน, กองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds), กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน หรือกองทุน property (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและตางประเทศ ตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป
โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนปลายทางดังกลาวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพยสินทางเลือก และ/ หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใด
ตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ท้ังน้ี กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหน่ึงไมเกิน 79% ของ NAV โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดสวนการลงทุนไดตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนอาจ
ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ใน
สัดสวนไมเกิน 100% ของ NAV อยางไรก็ตาม กองทุนมิไดรับประกันผลตอบแทน และผูลงทุนอาจไดรับผลตอบแทนที่ลดลงต่ำกวาอัตราผลตอบแทนของเกณฑช้ีวัด โดยระยะเวลาการลงทุนที่
เหมาะควรเปนการลงทุนในระยะกลาง-ยาว (3 ปข้ึนไป)
นโยบายการจายเงินปนผล : มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category Moderate Allocation

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 29/03/2561

ทุนจดทะเบียน 5,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 42,882,490.72 บาท

มูลคาหนวยลงทุน 9.2863 บาท

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย

จำกัด (มหาชน)

ดัชนีชี้วัด

อัตราผลตอบแทนรอยละ 5 ตอป

การขายและรับซื้อคืน

วันทำการขายหนวยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทำการ ถึง 12.00 น.

มูลคาข้ันต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก

1,000 บาท

มูลคาข้ันต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป

1,000 บาท

วันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทำการ ถึง 12.00 น.

มูลคาข้ันต่ำในการขายคืนหนวยลงทุน

ไมกำหนด

จำนวนหนวยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน

ไมกำหนด

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ

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 -2.64 0.04 -0.94 -4.35 0.64 - - 0.60

ตัวชี้วัด 1.17 2.42 1.60 5.00 5.00 - - 5.00

ความผันผวน

ความผันผวน (%ตอป)

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

กองทุน 4.65 4.73 4.44 5.48 4.74 - - 4.98

ตัวชี้วัด 0.20 0.20 0.20 0.21 0.21 - - 0.20

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานท่ีกำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพยสินทางเลือก

กองทุนเปดกรุงไทยศรีสิริ

Krung Thai Sri Siri Fund

ผูลงทุนตองทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้มิใชหนังสือชี้ชวน ผูลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายฯ หรือ
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สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
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ความเส่ียงหลักของกองทุน

ความเส่ียงทางตลาด, ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย

ความเส่ียงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย

ความเส่ียงจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน, ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน

ความเส่ียงจากขอจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเส่ียงจากการทำสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง

ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ

ความเส่ียงในเร่ืองคูสัญญาในการทำสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเส่ียงของการลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง

ความเส่ียงจากการลงทุนท่ีกระจุกตัว

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ ไมเกิน 2.14 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.642**)

ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.214 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.03)

นายทะเบียน ไมเกิน 0.535 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.321)

(1) เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม (2) หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภาย

ใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บลจ.จะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมซ้ำซอนกับ

กองทุนปลายทาง

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

การขายหนวยลงทุน ไมเกิน 2.14 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.2675)

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมเกิน 2.14 (กรณีถือครองนอยกวา 1 ป ปจจุบันเรียกเก็บ

0.2675, กรณีถือครองหนวยลงทุนตั้งแต 1 ปขึ้นไป ปจจุบันยัง

ไมเรียกเก็บ)

การสับเปล่ียนหนวยลงทุน  

- กองทุนตนทาง ไมเกิน 2.14 (กรณีถือครองนอยกวา 1 ป ปจจุบันเรียกเก็บ

0.2675, กรณีถือครองหนวยลงทุนตั้งแต 1 ปขึ้นไป ปจจุบันยัง

ไมเรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง ไมเกิน 2.14 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.2675)

การซ้ือขายหลักทรัพย  

- กรณีซ้ือหนวยลงทุน

หรือสับเปลี่ยนเขา
ไมเกิน 0.535 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

- กรณีรับซ้ือคืนหนวย

ลงทุนหรือสับเปลี่ยน

ออก

ไมเกิน 0.535 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

(1) เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม (2) หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภาย

ใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บลจ.จะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมซ้ำซอนกับ

กองทุนปลายทาง

ประวัติการจายเงินปนผล (5 ครั้งลาสุด)

06/10/2564 0.11 บาท/หนวย

30/06/2564 0.10 บาท/หนวย

29/12/2563 0.45 บาท/หนวย

01/10/2562 0.10 บาท/หนวย

จำนวนท้ังหมด 4 คร้ัง 0.76 บาท/หนวย

การกระจายการลงทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

*สัดสวนการลงทุนในตางประเทศ 0.00 % ของ NAV

หลักทรัพยที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร (% NAV)

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ป 21.98

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส-A 17.46

กองทุนเปดเคแทม โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ฟนด - A 11.90

กองทุนเปดเคแทม ไชนา บอนด ฟนด -A 6.67

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด-A 5.41

*โปรดอานและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ

 

กองทุนเปดกรุงไทยศรีสิริ

Krung Thai Sri Siri Fund

ผูลงทุนตองทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้มิใชหนังสือชี้ชวน ผูลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายฯ หรือ

www.ktam.co.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430

Callcenter@ktam.co.th


