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  หนงัสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทนุรวม (Q&A) 
  กองทุนเปดกรุงไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTSET50RMF)   

 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทนุรวม

ช่ือ กองทุนเปดกรุงไทย SET50 เพ่ือการเล้ียงชีพ
Krung Thai SET50 RMF : KTSET50RMF

ประเภทโครงการ - กองทุนรวมดัชนี ท่ีอางอิงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 
- กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF)

อายุโครงการ ไมกําหนด 
น โ ย บ า ย ก า ร
ลงทุน และการ
ป อ ง กั น ค ว า ม
เ ส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน 

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหลักทรัพยท่ีเปนสวนประกอบของดัชนีราคา SET50 ซึ่งรวมถึงหลักทรัพยท่ีอยูระหวางการเขา
หรือออกจากการเปนหลักทรัพยท่ีเปนสวนประกอบของดัชนีราคา SET50 ดวย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เพ่ือสรางอัตราผลตอบแทนกอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจายใหใกลเคียงกับอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (Index Tracking) โดยใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive 
Management Strategy) อยางไรก็ตาม ในขณะใดขณะหน่ึงกองทุนอาจไมไดลงทุนในหุนซึ่งประกอบเปนดัชนีราคา SET50 
ครบท้ัง 50 หุน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีดัชนีราคา SET50 มีการยกเลิกการใชหรือไมมีการคํานวณดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงดัชนีท่ีกองทุนใชอางอิงในการสรางผลตอบแทนเปนดัชนีราคาหุนอื่นๆ ท่ีใชวัด
ผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และ
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการสรรหา คัดเลือกดัชนีท่ีกองทุนใชอางอิงในการสรางผลตอบแทนเปนดัชนีราคา
หุนอื่นๆ ได บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม  
 
สําหรับเงินลงทุนสวนท่ีเหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากท่ีระบุขางตน ตราสารแหงหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่ง
ทุน ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหน่ึง
หรือหลายอยางตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือใหความเห็นชอบให
ลงทุนได 
 
กองทุนอาจกูยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
 
ท้ังน้ี กองทุนจะไมลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives), ตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาท่ีสามารถ
ลงทุนได (non – investment grade), ตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities), หลักทรัพย
ของบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) และตราสารหน้ีท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาแฝง (Structured Note) อยางไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซึ่งหลักทรัพยของบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย (Unlisted Securities) และ/หรือ ตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (non-
investment grade) เฉพาะกรณีท่ีหลักทรัพยน้ันมีการซื้อขายในตลาดและ/หรือตราสารหนี้น้ันไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทาน้ัน 
 
กองทุนอาจไมนับชวงเวลาระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน และชวง
ระยะเวลาประมาณ 30 วันกอนเลิกโครงการ ในการคํานวณสัดสวนการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุนท่ีกําหนดไว
ขางตน 
 

 
 
 
 
 

ขอมูลสวนสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม และขอผูกพัน 
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นโยบายการลงทุน และ
การปองกันความเ ส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน(ตอ) 

อน่ึง อัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดจะกระทําภายใตสภาวการณท่ีปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไมสามารถลงทุนใหเปนไป
ตามสัดสวนการลงทุนท่ีกําหนดไว อันเน่ืองมาจากการเกิดสภาวการณท่ีไมปกติหรือมีความจําเปน เชน การเกิดวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ตลอดจนความไมมีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจหรือการเมืองอยางมีนัยสําคัญ เปนตน โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวน
การลงทุนท่ีกําหนดไวในโครงการตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นวาไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
นโยบายการลงทุนของกองทุน หรือในกรณีท่ีเกิดสภาวการณท่ีไมปกติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากปจจัยท่ีควบคุมไมได 
โดยจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 
 

หมายเหตุ:  

ในสภาวะปกติ กองทุนจะพยายามดํารงคาความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักคาธรรมเนียมและ
คาใชจาย) เม่ือเทียบกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (tracking error) ไมเกินรอยละ 1.50 ตอป 
อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนหรือสภาวะตลาดไมเอื้ออํานวย ทําใหกองทุนอาจไมสามารถดํารงสวนตางดังกลาว
ได จึงอาจมีบางขณะท่ีคา Tracking Error มากกวา รอยละ 1.50 ตอป โดยถือวาไมเปนการขัดแยงหรือผิดไปจาก
รายละเอียดโครงการ ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงคา Tracking Error ท่ีใชขางตน โดยถือวาไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนและไมถือวาเปนการแกไขโครงการ 

ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะ
ไดจากเงินลงทุน 

 ผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนท่ีเพ่ิมจากผลตอบแทนของตราสารที่
กองทุนเขาไปลงทุนไวจากการขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดาจะไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี  

 เงินลงทุนจากการซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทย SET50 เพ่ือการเลี้ยงชีพ จะไดรับการยกเวนไมตองรวมใน
การคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในปท่ีลงทุน หากผูถือหนวยลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามท่ี
กฏหมายกําหนด 

 หากลงทุนในกองทุนครบ 5 ปและมีอายุไมตํ่ากวา 55 ป ตามท่ีกฏหมายกําหนด เม่ือผูลงทุนไถถอนหนวยลงทุนและมี
กําไรสวนเกินจากการลงทุน กรณีผูลงทุนเปนบุคคลธรรมดาจะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดในสวนน้ี 

วันที่ไดรบัอนุมัติใหจัดต้ัง
กองทุนรวม 

30 พฤศจิกายน 2559 

วันที่เสนอขายหนวยลงทุน
ครั้งแรก 

13-21 ธันวาคม 2559 

มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อ 500 บาท 

มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อ
ครั้งถัดไป 

500 บาท 

มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังขาย
คืน 

500 บาท 

จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่า
ของการส่ังขายคืน 

50 หนวย 
 

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีขัน้ตํ่า 

ไมกําหนด  

จํานวนหนวยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า 

ไมกําหนด 
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คําถามและคาํตอบเก่ียวกับขอกําหนดในการซ้ือขายและโอนหนวยลงทุน 

 
 
 

1. กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผูลงทุน หรือมีการแบงชนิดของหนวยลงทุนหรือไม อยางไร ? 

 ไมมี 
 

2. กองทุนรวมนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการเทาใด อยางไร ? 

 1,000 ลานบาท โดยในชวงระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได ไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการ แตไมเต็มจํานวนท่ีเพิ่มอีกรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ดําเนินการปดการเสนอขายหนวยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกอนครบกําหนดส้ินสุด
ระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกไดโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
 

นอกจากน้ี ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมแลว กองทุนสามารถเพ่ิมจํานวนเงินทุนของโครงการท่ีจด
ทะเบียนไวกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได โดยจะเปนไปหลักเกณฑตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 
 

3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด? 

 เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนที่ผูลงทุนตองการออมเงินแบบตอเนื่องระยะยาวเพื่อการเล้ียงชีพหลังเกษียณอายุ โดยผูลงทุนมีโอกาส
ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีราคา SET50 ซึ่งผูลงทุนสามารถนําเงินลงทุนไปใชสิทธิ
ประโยชนในการหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หากผูลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กฎหมายกําหนด 

 

4. ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน ? 
 การเปล่ียนแปลงของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ดังนั้นผูลงทุนตองทนตอการเคล่ือนไหวของมูลคาหนวยลงทุนได 

 ความสามารถในการดําเนินงานของบริษัทที่กองทุนเขาไปลงทุน 
 

5. กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมที่มีผูประกันเงินลงทุนหรือเปนกองทุนรวมที่มุงเนนจะคุมครองเงินตนหรือไม อยางไร ? 

 ไมมีผูประกันเงินลงทุน และไมเปนกองทุนรวมที่มุงเนนคุมครองเงินตน      
 

6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร? 

 วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 

 วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีคร้ังแรก : วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

***************************************** 
 
 
 
 

1. กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนอยางไร ? 

 วิธีการขายหนวยลงทุน 
-   ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก (IPO) ระหวางวันที่ 13-21 ธันวาคม 2559 ต้ังแตเวลาเร่ิมเปดทําการของบริษัทจัดการ 
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จนถึงเวลา 15.30 น. 
 

คําถามคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวม 
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มูลคาขั้นต่ําของการส่ังซื้อครั้งแรก :  ลงทุนขั้นตํ่า 500.00 บาท 

จํานวนหนวยลงทุนที่ผูลงทุนจะไดรับคํานวณโดยนําจํานวนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดรับจากผูลงทุนหารดวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก ตัวอยางเชน ลงทุน 10,000 บาท จะไดรับจํานวนหนวยลงทุนเปนจํานวน 1,000 หนวย 

         

- ภายหลังระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการจะเปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนอีกคร้ัง ต้ังแตวันที่ 26 ธันวาคม 
2559 เปนตนไป หากกรณีวันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป และทานสามารถทําการส่ังซื้อหนวยลงทุน ไดที่
บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเร่ิมเปดทําการ - 15.30น. 
 

มูลคาขั้นต่ําของการส่ังซื้อครั้งถัดไป : ลงทุนขั้นตํ่า 500 บาท โดยการกําหนดราคาขายหนวยลงทุนเทากับมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ตอหนวยที่คํานวณได ณ วันที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนบวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ตัวอยางเชน หากทาน
ลงทุนเปนจํานวนเงิน 10,000 บาท จะหารดวยราคาขายหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ วันที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนเทากับ 
10.5500 บาทตอหนวยผูลงทุนจะไดรับจํานวนหนวยลงทุนเทากับ 947.8673 หนวย (10,000/10.5500) 
 

ผูสนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ดังนี้ 
1. กรณีที่ส่ังซ้ือหนวยลงทุนผาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผูส่ังซื้อตองชําระเปนเงินสด คําส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต ส่ัง
จายในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทนุเปดกรุงไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ” และนําฝากไดที่  
 - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ  
 - เลขท่ี 153-6-11212-7 
 

2. กรณีที่ส่ังซ้ือหนวยลงทุนผาน ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ ผูส่ังซื้อตองชําระเปนเงินสด คําส่ังหักบัญชีธนาคาร 
เช็ค หรือดราฟต ส่ังจายในนาม “KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PCL.- FUNDSUBSCRIPTION ACCOUNT” 
และนําฝากไดที่  
 - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ 
 - เลขท่ี 080-0-56700-9 
 

3. กรณีที่ส่ังซ้ือหนวยลงทุนผาน บมจ.ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) ผูส่ังซื้อตองชําระเปนเงินสด คําส่ังหักบัญชีธนาคาร 
เช็ค หรือดราฟต ส่ังจายในนาม  “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย” และนําฝากไดที่  
- บัญชีกระแสรายวัน บมจ.ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) สํานักงานใหญ 
-เลขท่ี 000-1-71006-0 
 

4. กรณีที่ส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ผูส่ังซื้อตองชําระเปนเงินสด คําส่ังหักบัญชีธนาคาร 
เช็ค หรือดราฟต ส่ังจายในนาม“บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย”และนําฝากไดที่  
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) สํานักลุมพินี   
- เลขท่ี 889-1-01226-1 
 

5. กรณีที่ส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ผูส่ังซื้อตองชําระเปนเงินสด คําส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็ค 
หรือดราฟต ส่ังจายในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทนุกรุงไทย” และนําฝากไดที่  
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) สํานกังานใหญ 
- เลขท่ี 0001-130-0000144 
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6. กรณีที่ส่ังซ้ือหนวยลงทุนผาน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
ดังตอไปนี้ รายละเอียดตามตารางดานลาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกการแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถามรายช่ือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ 

 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด  บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด(มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 

 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย เอเซยี พลัส จํากดั  บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)  บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด  บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส(ประเทศไทย) จํากัด  บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 

 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด  บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 

 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากดั  บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จาํกัด 

 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)  ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จาํกัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย เอเชยี เวลท จํากดั 

 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด(มหาชน)  บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เว็ลธ เมจิก จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 

ผูส่ังซ้ือตองชําระเปนเงินสด คําส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต ส่ังจายในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.

หลักทรัพยจัดการกองทุน กรงุไทย” และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจงใหทราบตอไป ซึ่งบริษัทจัดการเปดไวกับธนาคาร
พาณิชย ดังตอไปนี้ 

 - ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาสวนมะลิ    เลขท่ีบัญชี 153-6-09908-2 
 - ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  สาขารัชดา-ส่ีแยกสาธุประดิษฐ   เลขท่ีบัญชี 195-3-05057-0 
 - ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สํานักพระราม 3    เลขท่ีบัญชี 777-0-04854-1 
 - ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาถนนพระรามที่ 3   เลขท่ีบัญชี 057-1-07543-1 
 - ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาชองนนทรี    เลขท่ีบัญชี 028-1-05955-0 
 - ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  สาขายอยอาคาร เอส วี ซต้ีิ (พระราม 3)  เลขท่ีบัญชี 295-3-00099-9 
 - ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสวนพลู   เลขท่ีบัญชี 114-3-00016-9 
   - ธนาคารพาณิชยอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจงใหทราบตอไป 
 

ทั้งนี้ ในชวงการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต จะตองย่ืนชําระ
ใหเสร็จส้ินกอนเวลาเคลียร่ิงของธนาคารพาณิชยภายในวันทําการกอนวันทําการสุดทายที่เปดเสนอขายหนวยลงทุน โดยในวันทํา
การสุดทายของการเปดเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน 
(เงินสดหรือเช็ค TR) เทานั้น 
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 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการจะเปดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ต้ังแตวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เปนตนไป หาก
กรณีวันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการส่ังขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัท
จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเร่ิมเปดทําการ – 15.30 น.  
 

  และทานจะไดรับการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
 

2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมขายหนวยลงทุน? 

 ไมมี เวนแตเปนไปตามเกณฑสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

3. กองทุนรวมนี้มีขอกําหนดเกี่ยวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชําระคาขายคืนหนวยลงทุน การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนตามคําส่ังที่รับไวแลว และการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนอยางไร? 

 บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน ที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน
เปดไดในกรณี ดังตอไปนี้  
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความ
เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ  
(ข) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม  
(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังขายหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบวา ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ดังกลาวไมถูกตองตางจากราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา  
 

 บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่
ไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนได ในกรณี ดังตอไปนี้ 
(1) ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ  
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบ
ของผูดูแลผลประโยชนแลว 
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล  
(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  
(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณ ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวมอยางมี
นัยสําคัญ อาทิเชน มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่
ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบ
ดวยแลว  
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(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปนี้ 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายน้ันๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือ
ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ตางประเทศ หรือ การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําส่ังเก่ียวกับการยึดหรือ
อายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ  
 
(5) ในกรณีที่วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานไดประกาศกําหนดใหเปนวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปนกรณีพิเศษ  
(6) ในกรณีที่บริษัทพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง โดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่
ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยัง
ไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 

โดยเม่ือเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน กองทุนจะตองปฎิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 

 เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําส่ังซื้อ หรือคําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน
ของกองทุนเปนการช่ัวคราวตามระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซ่ึงไมเกิน 20 วันทําการติดตอกัน  
 

4. วิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเปนอยางไร ? 

 บริษัทจัดการจะเปดรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกต้ังแตวันที่  26 ธันวาคม 2559 เปนตนไป 
หากกรณีวันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดที่บริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเร่ิมเปดทําการ – 15.30 น.  

 
5. กองทุนรวมนี้กําหนดวิธีการโอนหนวยลงทุนและขอจํากัดการโอนไวอยางไร? 

  กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ จึงไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย จาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนหลักประกัน
ได  
 

6. ผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนได
จากชองทางใด? 

  ทานสามารถติดตามมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนของทานไดจาก 
- Website : www.ktam.co.th  
- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9 
 
 

************************************ 
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1. กองทุนนี้มีการออกและสงมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนหรือไม อยางไร? 

 บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทุกคร้ังที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนใหผูถือหนวยลงทุน ในกรณีที่เปนการขายหนวยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการ
สงมอบหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อภายใน 15 วันทําการ นับต้ังแตวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุน
คร้ังแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน
จะดําเนินการจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันทําการซ้ือหรือ
ขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน  

 
2. ผูถือหนวยลงทุนของกองทนุรวมนี้อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใตเงื่อนไขอยางไร ? 

 ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนอยางนอย 5 ป และถือหนวยลงทุนจนครบอายุ 55 ปบริบูรณ เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด 

 การขายคืนหนวยลงทุนเพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีนั้น ผูถือหนวยลงทุนมีภาระผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการ
ที่กําหนดไวในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่การขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไมเปนไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไวใน
กฎหมายภาษีอากร ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ตองเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กําหนดไวในกฎหมายภาษีอากรดวย 

 กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถโอนหนวยลงทุนได ดังนั้น นายทะเบียนจะไมรับจดทะเบียนการโอนหนวยลงทุน 

 กองทุนรวมนี้อาจไมไดรับการจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหนวยลงทุนใหกลุมบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินหนึ่งในสาม
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
บริษัทจัดการตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด 

 
3. กองทุนรวมนี้มีชองทางและวิธีการรองเรียนของผูลงทุน และนโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวหรือไม อยางไร? 

 ทานสามารถนําสงขอรองเรียนไดที่ 
- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100 
- สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000 
- ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูดูแลผลประโยชนของกองทุน  โทร. 0-2544-3935  

 กองทุนรวมมีนโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
 

 

**************************************** 
 
 
 
 
 
 

คําถามและคาํตอบเก่ียวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุน
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คําถามและคาํตอบเก่ียวกับบุคคลทีเ่ก่ียวของกับการดําเนนิการของกองทุนรวม  
 

1. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุน กรงุไทย จํากัด (มหาชน) 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายวัชรา ตันตริยานนท         ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง  (กรรมการอิสระ)  

2 นางสุมาลี สุขสวาง             กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

3 นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน     กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

4 นายธวัช อยูยอด               กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

5 นางดนุชา ยินดีพิธ  กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

6 นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

7 นายลวรณ      แสงสนิท   กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

8 นายเชิดชัย     ชมพูนุกูลรัตน กรรมการ 

9 นางชวินดา หาญรัตนกูล         กรรมการผูจัดการ 

 
รายชื่อผูบริหาร 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 
1 นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผูจัดการ 
2 นายวิโรจน   ต้ังเจริญ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส  ผูบริหารสายงาน พัฒนาธุรกิจและการตลาด 1 
3 นายวีระ  วุฒิคงศิริกูล รองกรรมการผูจัดการอาวุโส  ผูบริหารสายงานจัดการลงทุน 
4 นางสาวหัสวรา  แสงรุจิ รองกรรมการผูจัดการ  ผูบริหารสายงาน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
5 นางสาวดารบุษป  ปภาพจน รองกรรมการผูจัดการ  ผูบริหารสายงาน พัฒนาธุรกิจและการตลาด 2 
6 นางเพ็ญศรี  มีสุขสบาย รองกรรมการผูจัดการ  ผูบริหารสายงาน ปฏิบัติการ 

  จํานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตการบริหารจัดการของบริษัท มีทั้งหมด 110 กองทุน (ขอมูล ณ ส้ินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) 

  มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  425,584,325,276.21 บาท (ขอมูล ณ ส้ินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)               
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2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 
 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน
ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง

1 นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผูจัดการ
ดํารงตําแหนง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน 

2 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล  รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ผูบริหารสายงานจัดการลงทุน 
ดํารงตําแหนง รองประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน 

3 นางแสงจันทร ล ี ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานจดัการลงทุน
ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน 

4 นายกฤษณ ณ สงขลา ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานจดัการลงทุน
ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน และเลขานุการ 

5 นายสมชัย อมรธรรม ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายวิจัย
ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน 

6 นางสาวประไพ กวีวงศประเสริฐ ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบริหารความเสี่ยง
ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน 

7 นายยืนยง เทพจํานงค ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุน-ตราสารทุน
ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน 

8 นายคมสันติ วงษอารี ผูชวยกรรมการผูจัดการ สํานักกํากับดูแลการปฎิบติังาน 
ผูสังเกตการณ 

 

3. รายชื่อผูจัดการกองทุนรวม 
 

 

รายชื่อผูจัดการกองทุน
รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาที่ความรับผิดชอบ

คุณชาญณรงค 
กิตินารถอินทราณี 

- MS. Finance     
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- วิศวกรรมบัณฑิต 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1. ผูชวยผูอํานวยการ - งานลงทุนในตราสารทุน 
2.  ผูจัดการ ฝายลงทุน – งานลงทุนในตราสารทุน 
3.  ผูจัดการกองทุน, บล. เอเชีย พลัส  
4.  นักวิเคราะหการลงทุน, บลจ.ธนชาต 
5. ผูชวยผูจัดการ ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ, บลจ.ธนชาต 
6. วิศวกรโยธา, Dynamic Engineering Consultants 
7. วิศวกรโยธา, Plan Consultants 

ผูจัดการกองทุนหลัก
งานลงทุนในตราสารทุน

คุณจรณพงศ รัตนะโสภา - Master of Science in 
Finance, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(เกียรตินิยมอันดับสอง), สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1. เจาหนาท่ีอาวุโส ฝายลงทุน - งานลงทุนในตราสารทุน 
2. เจาหนาท่ีอาวุโส ฝายลงทุน - งานสนับสนุนการลงทุน 
3. เจาหนาท่ี ฝายลงทุน - งานสนับสนุนการลงทุน 
4. วิศวกร, Kirloskar Brothers (Thailand) Limited 

 

ผูจัดการกองทุนหลัก
งานลงทุนในตราสารทุน
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รายชื่อผูจัดการกองทุน

รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาที่ความรับผิดชอบ
คุณยืนยง เทพจํานงค - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 

University of Houston, U.S.A. 
- รัฐศาสตรบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1. ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุน - งานลงทุนในตราสารทุน 
2. ผูอํานวยการ ฝายลงทุน - งานลงทุนในตราสารทุน 
3. ผูจัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอม็เอฟซี จํากัด (มหาชน) 
4. ผูจัดการกองทุน – ตราสารทุน 
5. ผูจัดการกองทุน - ตราสารทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
6. เจาหนาท่ีสวนพัฒนาตราสารหนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ผูจัดการกองทุนรองที่1
งานลงทุนในตราสารทุน

คุณอรวรรณ  
เกียรติพิศาลสกุล 

- ปริญญาโท U of Illinois at Urbana-
Champaign (การเงิน) 
- ปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 
- ปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ) 

1. รองผูอํานวยการ ฝายลงทุน – งานลงทุนในตราสารทุน 
2. ผูจัดการกองทุน - บลจ. วรรณ จํากัด 
3. นักวิเคราะห/ผูจัดการกองทุน  - บลจ. ไอเอ็นจ ี(ประเทศไทย) 
จํากัด 

ผูจัดการกองทุนรองที่1
งานลงทุนในตราสารทุน

คุณแสงจันทร ล ี - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกจิศศินทร 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต,การเงินการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1. ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายลงทุน - งานลงทุนในตราสาร
ทุน 

2. ผูชวยกรรมการผูจัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
3. ผูบริหารฝาย ฝายบริหารการลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงไทย 
4. ผูจัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงไทย 
5. ผูจัดการกองทุน บลจ. มหานคร จาํกัด  
6. ผูจัดการกองทุนสวนบุคคล บล. เอกธํารง 
7. ผูชวยนักวิเคราะห สถาบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ 

ผูจัดการกองทุนรองที่2
งานลงทุนในตราสารทุน

 
 

4. รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 02 208 4565-7, 02 208 4558-9 

 ธนาคาร ซิต้ีแบงก เอ็น.เอ.สาขากรุงเทพฯ 02 788 2000  

 ธนาคาร สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 02 724 4000 

 ธนาคารแลนดแอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)   02 359 0000 

 ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 02 680 2891-2 

 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 02 633 6999 

 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 02 659 7000 

 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 02 635 1700 

 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด  02 680 1856-8 

 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) 02 658 8888 

 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 02 627 3100 

 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 02 285 5115 

 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส(ประเทศไทย) จํากัด 02 657 7171 



 

12 

  หนงัสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทนุรวม (Q&A) 
  กองทุนเปดกรุงไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTSET50RMF)   

 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด 02 305 9000 

 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 02 949 1000  

 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 02 638 5000 

 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 02 658 6300 

 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 02 217 8888 

 บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 02 205 7000 

 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด(มหาชน) 02 618 1018 - 24 

 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 02 659 8333 

 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 02 672 5999 

 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด(มหาชน) 02 695 5000 

 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 02 658 5800 

 บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน) 02 660 6688 

 บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 02 648 3600, 02 648 3500 

 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 02 658 9236-7 

 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 02 684 8888 

 บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 02 697 3871-5 

 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 02 648 1777 

 ธนาคารออมสิน 02 299 8000 

 บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด 02 223 2288 

 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 02 697 5300 

 บริษัทหลักทรัพย โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 02 862 9999 

 บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) 02 659 3456 

 บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 02 723 4000 

 บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด 02 680 5000 

 บริษัทหลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุน เว็ลธ เมจิก จํากัด 02 861 4820 

 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนไดที่
บริษัทจัดการ 
 

5. รายชื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุน 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร  ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศัพท 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
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คําถามและคาํตอบเก่ียวกับชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกองทุนรวมนี้

6. รายชื่อผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 
  ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4 
นอกจากหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ัง ผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนดวย 

 

7.รายชื่อผูตรวจสอบงบการเงนิของกองทุน 
 นายพจน อัศวสันติชัย หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสด์ิ หรือ นางสาวสุลลิต อาดสวาง 
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด 
267/1 ถ.ประชาราษฎรสาย 1 เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 ในฐานะผูสอบบัญชี 

 

**************************************** 
 

 
Q : ผูถือหนวยลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนนี้ไดผานชองทางใด? 

 -  Website : www.ktam.co.th  
-  Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9 หรือตางจังหวัด โทรฟรีที่ 1-800-295-592 
-  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร  ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศัพท 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
**************************************** 

กองทุนเปดกรุงไทย SET50 เพื่อการเล้ียงชีพ มีนโยบายเนนลงทุนในหลักทรัพยท่ีเปนสวนประกอบของดัชนีราคา SET50 ซึ่งรวมถึงหลกัทรัพย
ท่ีอยูระหวางการเขาหรือออกจากการเปนหลักทรัพยท่ีเปนสวนประกอบของดัชนีราคา SET50 ดวย โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เพ่ือสรางอัตราผลตอบแทนกอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจายใหใกลเคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี

ผลตอบแทนรวม SET50 (Index Tracking) โดยใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยระดับความเส่ียง
ของกองทุนดังกลาวสามารถอธิบายไดเปนแผนภาพ ดังนี้  

 
 
 
 
ความเสี่ยงตํ่า/มีความซับซอนตํ่า                            ความเสี่ยงสูง/มีความซับซอนสูง                          

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

กองทุนเปดกรุงไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTSET50RMF) 

KTSET50RMF

กองทุนรวม
ตลาดเงินท่ี
ลงทุนเฉพาะ
ในประเทศ 

กองทุนรวม
ตลาดเ งิน ท่ี
ล ง ทุ น ใ น
ตางประเทศ
บางสวน 

กองทุนรวม
พันธบัตร
รัฐบาล 

กองทุนรวม
ตราสารหน้ี 

กองทุนรวม
ผสม 

กองทุนรวม
ตราสารแหง

ทุน 

ก อ ง ทุ น ร ว ม
ห ม ว ด
อุตสาหกรรม 

กอ ง ทุ น ร วม ท่ี
ล ง ทุ น ใ น
ท รั พ ย สิ น
ทางเลือก 

ปจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน
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  หนงัสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทนุรวม (Q&A) 
  กองทุนเปดกรุงไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTSET50RMF)   

ลักษณะความเส่ียง และแนวทางการบริหารความเส่ียงของกองทุน โดยเรยีงลําดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและนัยสําคัญ
ของผลกระทบจากมากไปหานอย ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
1) ความเส่ียงจากการผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลการตอบ
แทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้น - ลง โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เชน การเมือง เศรษฐกิจ ความ
ผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย เปนตน   
แนวทางการบริหารความเส่ียง 

 บริษัทจัดการจะวิเคราะหปจจัยตางๆรวมท้ังติดตามสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบตอราคา และยังสามารถปรับ
สัดสวนการลงทุนไปลงทุนในตราสารแหงอื่นๆ ไดตามความเหมาะสม ซึ่งจะเปนการชวยลดผลกระทบตอราคามูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน 

 บริษัทจัดการมีระบบงานเพื่อปรับพอรตการลงทุนใหอิงกับน้ําหนักของดัชนี SET 50 ได 
 
2) ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผล
การดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาหุนของธุรกิจนั้นๆ ใหมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง  
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
ผูจัดการกองทุนจะทําการวิเคราะหและประเมินคุณภาพของหลักทรัพยและผูออกหลักทรัพย และเลือกลงทุนในบริษัทที่ไดวิเคราะห
แลววามีปจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งทําการติดตามขอมูลของบริษัทนั้นๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน ในกรณีที่บริษัท
ของผูออกตราสารมีการเปล่ียนแปลงผลการดําเนินงาน หรือฐานะทางการเงินไปในทางที่นาจะเกิดผลกระทบตอกองทุน ผูจัดการ
กองทุนจะพิจารณาปรับเปล่ียนแผนการลงทุนเพื่อใหเกิดความเหมาะสมตอสภาวการณที่เกิดขึ้น 
 
3) ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ผูออกตราสาร
หนี้ไมสามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน เปนตน ซึ่งจะ
สงผลตอมูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุนได        
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
ผูจัดการกองทุนจะวิเคราะหความนาเช่ือถือของผูออกตราสาร และวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอราคา เพื่อใหสินทรัพยที่
ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนอยางเหมาะสม 
 
 
 

4) ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไมไดใน
ระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด   
แนวทางการบริหารความเส่ียง  
บริษัทจัดการจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือตราสารทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคลองสูงเพื่อลดความเส่ียงในสวนน้ี โดยผูจัดการ
กองทุนจะใชความระมัดระวังในการคัดเลือกตราสารใหสอดคลองกับสภาวการณลงทุนนั้นๆ 
 
5) ความเส่ียงที่ผลตอบแทนของกองทุนไมเทากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี (Tracking Error Risk) 
ผลตอบแทนของกองทุนอาจไมเทากับผลตอบแทนของดัชนีที่กองทุนอางอิงไดตลอดเวลา เนื่องมาจากปจจัยหลายประการ 
ตัวอยางเชน คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ของกองทุน เปนตน 
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ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมด 
ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน 

 

คาธรรมเนียมและคาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม(1) (2) 

อัตราตามโครงการ  
(ตอปของมูลคาทรัพยสินท้ังหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินท้ังหมด เวนแต
คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และ

คาธรรมเนียมนายทะเบยีน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีมีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน  ณ วันท่ีคํานวณ)

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได (3) ไมเกินรอยละ 3.50 

 คาธรรมเนียมการจัดการ ไมเกินรอยละ 2.00 (ปจจุบนัเรียกเก็บ 0.75) 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกินรอยละ 0.0725 

 คาธรรมเนียมนายทะเบยีนหนวยลงทุน ไมเกินรอยละ 0.50 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.15) 

 คาใชจายอื่นๆ  ตามท่ีจายจริง 

 คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ 
- ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 
- ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 

 
ตามท่ีจายจริง แตไมเกิน 1,000,000 บาท 
ตามท่ีจายจริง แตไมเกินรอยละ 0.15

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไมได  
 คาใชจายท่ีเกิดจากการขอมติผูถือหนวย/แกไขโครงการ ตามท่ีจายจริง 
 คาใชจายอื่นๆ 

(1) เปนอัตราที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทาํนองเดียวกัน 
(2) ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย 
(3) คาธรรมเนียมและคาใชจายที่สามารถประมาณการไดซ่ึงเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกันแลวไมเกินรอยละ 3.50 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวย
มูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่
ไมสามารถประมาณการได โดยจะเรียกเก็บตามที่จายจริง  
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(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียด
ลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัท
จัดการ 
(2) คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพยจะคํานวณเขาไปในราคาขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน เพื่อนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการ
สั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย ตามท่ีกองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย  
(3) บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการเรียกเก็บคาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 
หมายเหตุ :  
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุนรวมเพิ่มเติมในจํานวนเกินกวารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมภายในระยะเวลา 1 
ปมิได เวนแตในกรณีที่ไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด  และในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียม หรืออัตราคาใชจายเพิ่มเติมบริษัทจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ตามวิธีการ
ดังตอไปนี้กอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มดังกลาว 
(1)  ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ 
(2) ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ที่ใชเปนสถานที่ในการซ้ือขายหนวย
ลงทุนและ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 

คาธรรมเนียมและคาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวย
ลงทุน 

อัตราตามโครงการ  
(รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) 

ปจจุบนั 
(รอยละของมูลคาหนวยลงทุน)

 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (1) 
    - ในระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก 

- ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 

 
ไมมี 

ไมเกิน 3.00

 
ไมมี 

ยังไมเรียกเก็บ
 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (1) ไมเกิน 3.00 ยังไมเรียกเก็บ
 คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุน (1) 

-  กรณีเปนกองทุนตนทาง (switching out) 
       (1) สับเปลีย่นออกไปยังกองทุนภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ  
       (2) สับเปลีย่นออกไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ของ บลจ.อืน่ 

 
 
 
 
 

-  กรณีเปนกองทุนปลายทาง (switching in) 

 
 

ไมเกิน 3.00 
บริษัทจะเรียกเก็บดวยวิธีการใดวิธีการ
หน่ึง ดังตอไปน้ี 
  - ไมเกิน 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
ของวันทําการกอนหนาวันทําการซื้อ
ขายหนวยลงทุน ขั้นตํ่า 200 บาท หรือ 
  - 200 บาทตอรายการ 

ไมเกิน 3.00

 
 

ยังไมเรียกเก็บ 
200 บาทตอรายการ 

 
 
 
 
 

ยังไมเรียกเก็บ
 คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการซือ้หรือขายหลักทรัพยเม่ือ
มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียน (2)  

ไมเกิน 3.00 ยังไมเรียกเก็บ 

 คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดใน
โครงการ (Exit Fee) (3) 

บริษัทจะเรียกเก็บดวยวิธีการใดวิธีการ
หน่ึงดังตอไปน้ี 
- ไมเกิน 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
ของวันทําการกอนหนาวันทําการซื้อ
ขายหนวยลงทุน ขั้นตํ่า 200 บาท หรือ 
- 200 บาทตอรายการ

ยังไมเรียกเก็บ 

 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ไมมี ไมมี
 คาธรรมเนียมการโอนเงินคาซื้อและขายคืนหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีสถาบันการเงินกําหนด
 คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน  ตามอัตราท่ีสถาบันการเงินกําหนด
 คาใชจายอื่นๆ ท่ีผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน 
ดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ

ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
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  หนงัสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทนุรวม (Q&A) 
  กองทุนเปดกรุงไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTSET50RMF)   

อัตราสวนการลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทย SET50 เพ่ือการเล้ียงชีพ 
 

สวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 
 
ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํากัดอัตราสวน 
2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 
ไมจํากัดอัตราสวน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade  
       แตตํ่ากวา 2 อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 

3 หนวย CIS  ไมจํากัดอัตราสวน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออก 
ตราสารมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
4.1  มี credit rating อยูในระดับ investment grade   
4.2  เปนธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเปน
ประกัน  
(ไมรวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีวัตถุประสงคเพื่อการ
ดําเนินงานของกองทุน) 

ไมเกิน 20% 
(หรือไมเกิน 10% เม่ือเปนการลงทุนใน

ตางประเทศหรือผูมีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู
ตางประเทศ โดยเลือกใช  

     credit rating แบบ national scale) 
      
 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 
5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน หรือศุกูก ที่ผูออกจัดต้ังขึ้นตาม

กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทย 

5.2  เสนอขายในประเทศไทย  
5.3  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 
5.4  เปนตราสารที่อยูในระบบ organized market หรือเทียบเทา  

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1) 20% หรือ 
(2) น้ําหนักของตราสารที่ลงทุน 

ใน benchmark + 5% 
  

6 ทรัพยสินดังนี้  
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย
สําหรับผูลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (แตไมรวมถึง
ตราสารทุนที่ผูออกตราสารอยูระหวางดําเนินการแกไขเหตุที่อาจทําใหมี
การเพิกถอนการเปนหลักทรัพยซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย) 
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดต้ังขึ้นไมวาตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายตางประเทศ ซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวซ้ือขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพยสําหรับผูลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (แต
ไมรวมถึงบริษัทที่อยูระหวางดําเนินการแกไขเหตุที่อาจทําใหมีการเพิก
ถอนหุนออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) 
6.3  หุนที่อยูในระหวาง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้  

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1) 15% (หรือไมเกิน 10% เม่ือเปนการลงทุนใน

ตางประเทศหรือผูมีภาระผูกพันมีภูมิลําเนา
อยูตางประเทศ โดยเลือกใช credit rating 
แบบ national scale) หรือ 

(2) น้ําหนักของทรัพยสินที่ลงทุนใน 
 benchmark + 5% 
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  หนงัสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทนุรวม (Q&A) 
  กองทุนเปดกรุงไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTSET50RMF)   

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV)
       6.4.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน หรือศุกูก 
       6.4.2  มี credit rating อยูในระดับ investment grade  
       6.4.3  เปนตราสารที่ผูออกจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยและเสนอขาย
ตราสารนั้นในตางประเทศ หรือผูออกจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 
(แตไมรวมสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ในประเทศไทย) 
        6.4.4  เปนตราสารที่อยูในระบบของ organized market หรือ
เทียบเทา 
6.5  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants) ที่มี issuer  
       rating อยูในระดับ investment grade 
6.6  หนวย infra หรือหนวย property ดังนี้ 
       6.6.1  หนวย infra หรือหนวย property ที่จดทะเบียนซ้ือขายใน
กระดานซ้ือขายหลักทรัพยสําหรับผูลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (แตไมรวมถึงหนวยดังกลาวที่อยูระหวางดําเนินการ
แกไขเหตุที่อาจทําใหมีการเพิกถอนหนวยดังกลาวออกจากการซ้ือขาย
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศ)  
       6.6.2  หนวย infra หรือหนวย property ที่อยูในระหวาง IPO เพื่อ     
การจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.6.1 
6.7  ธุรกรรม reverse repo ที่คูสัญญามี credit rating อยูในระดับ 
investment grade 

7 ทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในขอ 1 - ขอ 6 (SIP) ไมเกิน 5% 
 
 
สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามกลุมกิจการ (group limit) 
ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทที่อยูในกลุมกิจการ

เดียวกันหรือการเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกลาว  

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ําหนักของทรัพยสินที่ลงทุน ใน benchmark + 10% 

 
 
สวนที่ 3 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพยสิน (product limit) 
ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญา

ใชเงินที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศ
ของนิติบุคคลดังกลาว) เปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 

- ทุกประเภทรวมกันไมเกิน 45% เฉล่ียในรอบปบัญชี (หรือใน
รอบอายุกองทุนสําหรับกองทุนที่มีอายุโครงการนอยกวา 1 ป) 
- อัตราขางตนไมใชกับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญา
คงเหลือนอยกวาหรือเทากับ 6 เดือน  ทั้งนี้เฉพาะกองทุนที่มี
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  หนงัสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทนุรวม (Q&A) 
  กองทุนเปดกรุงไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTSET50RMF)   

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 
1.2  ธนาคารพาณิชย  
1.3  บริษัทเงินทุน  
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 
(ไมรวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีวัตถุประสงค
เพื่อการดําเนินงานของกองทุน และทรัพยสินที่กองทุนไดรับโอน
กรรมสิทธิ์มาจากคูสัญญาตาม reverse repo หรือ securities 
lending  หรือ derivatives)  

อายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา  มากกวาหรือเทากับ 1 ป 
 

2 ทรัพยสินดังนี้ 
2.1 ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ที่มีเงื่อนไขหามเปล่ียนมือแต
กองทุนไดดําเนินการใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารได
ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขใหกองทุนสามารถ
ขายคืนผูออกตราสารได 
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน  
2.3  total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้ 

ทุกประเภทรวมกันไมเกิน 25% 
 

3 reverse repo ไมเกิน 25% 
4 securities lending   ไมเกิน 25% 
5 ตราสารดังนี้ (total SIP) 

5.1  ตราสารที่ไมไดจดทะเบียนเปนหลักทรัพยซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  
5.2  ตราสารที่ไมไดซื้อขายอยูในกระดานซ้ือขายหลักทรัพยสําหรับ
ผูลงทุนทั่วไปของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
5.3  ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสําหรับผูลงทุน
ทั่วไป ซึ่งอยูระหวางแกไขเหตุที่อาจทําใหมีการเพิกถอนตราสาร
ดังกลาวออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
5.4  ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน หรือ ศุกูก ที่ไมไดอยูในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเทา แตไมรวม ต๋ัวแลกเงินและ
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 

ทุกประเภทรวมกัน ไมเกิน 15% 
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  หนงัสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทนุรวม (Q&A) 
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สวนที่ 4 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)  
 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน 
1 หุนของบริษัทรายใดรายหนึ่ง กรณีที่เปนการลงทุนของกองทุนรวม (ที่มิใชกองทุนรวมวายุภักษ) 

ทุกกองทุนรวมกันภายใตการจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันตองมีจํานวน
หุนของบริษัทรวมกันนอยกวา 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
นั้น (ไมนับรวมการถือหุนของกองทุนวายุภักษ) 

2 ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน และศุกูก ของผู
ออกรายใดรายหนึ่ง (ไมรวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐ
ไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐตางประเทศ) 

ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหนี้สินรวม (total liability) ของผูออกรายนั้น (ตามท่ี
เปดเผยไวในงบการเงินลาสุด) 
หมายเหตุ: มูลคาหน้ีสินรวม (total liability) ไมใหนับรวมรายการเจาหนี้การคา 
รายไดรับลวงหนา คาใชจายคางจาย และหนี้สินของเจาหนี้ที่มีความเก่ียวของกับ
บริษัท เชน เงินกูยืมจากกิจการที่เก่ียวของกัน เปนตน 

3 หนวย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเกิน 25% ของจํานวนหนวย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS 
ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น  เวนแตไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยตอง
เปนหนวย CIS ของกองทุนที่จัดต้ังขึ้นใหมที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายตอผู
ลงทุนในวงกวาง  

4 หนวย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเกิน 25% ของจํานวนหนวย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหนวยนั้น 
5 
 

หนวย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเกิน 25% ของจํานวนหนวย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออก
หนวยนั้น 
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  หนงัสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทนุรวม (Q&A) 
  กองทุนเปดกรุงไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTSET50RMF)   

คําเตือนและขอแนะนํา 
 ผูสนใจลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจกอนซ้ือหนวยลงทุนและเก็บไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต หากตองการ

ทราบขอมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทจัดการหรือผูขายหนวยลงทุน 

 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย SET50 เพื่อการ
เล้ียงชีพ เม่ือเห็นวาการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของผูลงทุนและผูลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจ

เกิดขึ้นจากการลงทุนได 

  ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ ผูลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ีชวน 

 ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไปจําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนประกัน 

 ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนนี้จะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไข  การลงทุน  และจะตองคืนสิทธิประโยชน
ทางภาษีที่เคยไดรับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะตองชําระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร 

 ผูลงทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคูมือการลงทุนไดที่
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวาผูขายหนวยลงทุนเปนบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ทานสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลตอการตัดสินใจลงทุน เชนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวของ (Connected Person) ไดที่

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผานเครือขาย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพยหรือ

ทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานท่ีปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ผูที่สนใจจะลงทุน ที่ตองการทราบขอมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการใน
รายละเอียด สามารถขอดูขอมูลไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพื่อตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศตาง ๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกําหนดและจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแล
การซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได 

 กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จึงไมมีภาระ
ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปดกรุงไทย SET50 เพื่อการเล้ียงชีพ 

 ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดกรุงไทย SET50 เพื่อการเล้ียงชีพ ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเวปไซต

ของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th) 

 บริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงต้ัง ขอสงวนสิทธิที่จะขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติม

จากผูสนใจส่ังซ้ือหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนที่เก่ียวของ ซึ่งรวมถึงประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดใหมีระบบการบริหารความเส่ียงหรือปองกันการใชบริการธุรกิจ

หลักทรัพยเปนชองทางในการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงานไดรับรองถึงความถูกตอง

ของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

ขอมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 


