
- สรุปขอสนเทศ - 

กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker (EBANK) 

 

สํานักงานของบริษัทจัดการกองทุน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาสสาทร ช้ัน เอ็ม, จี และ10  

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท 0 2670 4900 โทรสาร 0 2679 1820 

www.ktam.co.th 

 

วันท่ีเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

 

เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  

(เริ่มทําการซื้อขาย 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

 

ประเภทหลักทรัพยจดทะเบียน 

 

หนวยลงทุน 201,049,478 หนวย  

มูลคาที่ตราไวหนวยละ 4.9739 บาท 

รวม 1,000 ลานบาท 

 

ลักษณะโครงการ 

 

 

 

 

กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป โดยมีลักษณะพิเศษ 

   - กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน 

(Specific Fund)  

   - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) 

Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) : BANK  

   - กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF) 

ปจจัยอางอิง : SET Banking Sector Index  

 

อายุโครงการ 

 

ไมกําหนดอายุโครงการ 

ปจจัยอางอิง 

 

ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Index)  

ซึ่งคํานวณเผยแพรโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดย

ดัชนีดังกลาวเปนดัชนีที่สะทอนความเคล่ือนไหวราคาของ

หลักทรัพยจดทะเบียนที่อยูในหมวดธุรกิจธนาคาร  

 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเนนลงทุน

ในหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีอางอิง (ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร SET Banking Sector Index) ซึ่งรวมถึง

หลักทรัพยที่อยูระหวางการเขาหรือออกจากการเปนหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีอางอิงดวย โดยเฉล่ียใน

รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุงเนนที่จะลงทุนในหุนเต็มอัตรา 

(fully invested) ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใชกลยุทธแบบ Full Replication1 หรือ Optimization2 เพ่ือใหกองทุน

สามารถสรางผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับดัชนีหลักทรัพยหมวดธุรกิจธนาคาร SET Banking Sector Index ทั้งนี้ ใน

กรณีที่มีการยกเลิกการใชหรือไมมีการคํานวณดัชนีหลักทรัพยหมวดธุรกิจธนาคาร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ

เปล่ียนแปลงดัชนีเปนดัชนีอ่ืนใดที่มีลักษณะเหมาะสมหรือใกลเคียงกับดัชนีหลักทรัพยหมวดธุรกิจธนาคาร โดยถือวา

ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

 



สวนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน ตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสารทางการเงิน 

และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยางตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

กองทุนอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดย

มีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient 

portfolio management) ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหพอรต

การลงทุนสามารถสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีหลักทรัพยหมวดธุรกิจธนาคาร SET Banking Sector 

Index โดยจะเปนไปตามตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด อยางไรก็ตาม กองทุนจะไม

ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non – investment grade), ตราสารหนี้ที่

ไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated Securities), หลักทรัพยของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)  

 

อยางไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment 

grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่สามารถลงทุนได (investment grade) 

ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น 

 

หมายเหตุ 

Full Replication1 หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบในดัชนีอางอิง ในอัตราสวนที่ใกลเคียงกับดัชนี 

Optimization2 หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบในดัชนีอางอิง หรือการลงทุนในหลักทรัพยไมครบ

ตามจํานวนของหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีอางอิง ในอัตราสวนที่แตกตางกับดัชนีอางอิงดังกลาว ทั้งนี้ 

เพ่ือสรางผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับดัชนีดังกลาว 

 

การเปดเผยขอมูลความเคลื่อนไหวของมูลคาทรัพยสินสุทธิระหวางวัน 

www.ktam.co.th 

www.settrade.com 

 

การเปดเผยขอมูลความคลาดเคลื่อนของมูลคาทรัพยสินสุทธ ิ

www.ktam.co.th 

www.settrade.com 

 

ผูดูแลผลประโยชน 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 

นายทะเบียน 

บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด    

 

ผูดูแลสภาพคลอง 

บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

 



ผูรวมคาหนวยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย เคที ซิมิโก จํากัด 

หรือบุคคลอ่ืนที่บริษัทจัดการจะทําการแตงต้ังใหเปนผูรวมคาหนวยลงทุนตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงให

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

ผูขายหนวยลงทุน 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)       

บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)     

บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด  

 

ท่ีปรึกษากองทุน 

Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd. 

หรือบุคคลอ่ืนที่บริษัทจัดการจะทําการแตงต้ังใหเปนที่ปรึกษากองทุนตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

ผูสอบบัญชี 

1. นายอธิพงศ อธิพงศสกุล 

2. นายประวิทย วิวรรณธนานุตร 

3. นายวิชัย รุจิตานนท 

4. นายบรรจง พิชญประสาธน 

5. นายเทอดทอง เทพมังกร 

6. นายอุดม ธนูรัตนพงศ 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 

 

รอบระยะเวลาบัญชี 

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 เดือน ตุลาคม  

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 ตุลาคม 2556 

 

การจองซื้อหนวยลงทุน 

1) กรณีผูรวมคาหนวยลงทุน 

(1) ผูรวมคาหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ทุกวันทําการ ในระหวางเวลา

ทําการของตลาดหลักทรัพยฯ ตามตะกราหลักทรัพยที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งไมนอยกวารอยละ 95 ของมูลคาตะกรา

หลักทรัพย (โดยสวนที่เหลือจะชําระเปนเงินสดหรืออ่ืนๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด) และในราคาที่คํานวณไดเมื่อส้ิน

วันสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้น 

  หากผูรวมคาหนวยลงทุนส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการ ภายหลังเวลาปดทําการของตลาด

หลักทรัพยฯ ของวันสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใด ใหถือวาเปนการส่ังซื้อหนวยลงทุนในวันสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนถัดไป 

ตามตะกราหลักทรัพยตามที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งไมนอยกวารอยละ 95 ของมูลคาตะกราหลักทรัพย (โดยสวนที่

เหลือจะชําระเปนเงินสด หรืออ่ืนๆตามที่บริษัทจัดการกําหนด) ในราคาที่คํานวณไดเมื่อส้ินวันสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุน

ถัดไป 



(2) ผูรวมคาหนวยลงทุนจะตองส่ังซื้อหนวยลงทุนครั้งละไมตํ่ากวา 1 หนวยของการซื้อขาย และ

เพ่ิมขึ้นเปนจํานวนทวีคูณของ 1 หนวยของการซื้อขาย โดยจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคําส่ัง 

Creation/Redeem ใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน และยื่นเอกสารทั้งหมด โดยบริษัทจัดการจะสงมอบหลักฐานการ

รับคําส่ัง Create ใหแกผูรวมคาหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

  

2) กรณีผูลงทุนทั่วไป การส่ังซื้อ (แลก) หนวยลงทุน สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไป ดวยวิธีการสงมอบตะกรา

หลักทรัพย 

ผูสนใจลงทุนทั่วไปสามารถส่ังซื้อ (แลก) หนวยลงทุนโดยตรงกับผูรวมคาหนวยลงทุน ผูขายหนวยลงทุน 

หรือบริษัทจัดการ (ในกรณ่ีที่ผูรวมคาหนวยลงทุนแตงต้ังบริษัทจัดการใหเปนผูขายหนวยลงทุน) ดวยวิธีการสงมอบ

ตะกราหลักทรัพย ทั้งนี้ ราคา เง่ือนไข และวิธีการจะเปนไปตามที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกําหนดกับผูลงทุนทั่วไป โดย

ผูสนใจลงทุนทั่วไปที่ไดส่ังซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหนวยลงทุนและขอคืนคาซื้อหนวยลงทุนไมได 

อนึ่ง ผูรวมคาหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่ังซื้อ (แลก) หนวยลงทุน ในกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวาการ

ส่ังซื้อหนวยลงทุนดังกลาวมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของผูรวมคาหนวยลงทุน โดยไมจําเปนตองแจงใหผูสนใจ

ลงทุนทั่วไปทราบลวงหนา 

 

3) การซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผูสนใจลงทุนทั่วไปและผูรวมคาหนวยลงทุนสามารถซื้อและขายหนวยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย 

 

การขายคืนหนวยลงทุน  

1) กรณีผูรวมคาหนวยลงทุน การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการ เฉพาะสําหรับผูรวมคาหนวย

ลงทุน เทานั้น 

(1) ผูรวมคาหนวยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ทุกวันทําการ ในระหวาง

เวลาทําการของตลาดหลักทรัพยฯ ดวยวิธีการรับมอบตะกราหลักทรัพยที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งไมนอยกวารอยละ 

95 ของตะกราหลักทรัพย (โดยสวนที่เหลือจะชําระเปนเงินสด หรืออ่ืนๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด) ในราคาที่

คํานวณไดเมื่อส้ินวันสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนนั้น 

การส่ังขายคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการภายหลังเวลาปดทําการของตลาดหลักทรัพยฯ 

ของวันสงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุนใด ใหถือวาเปนการส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวันสงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุน

ถัดไป ตามตะกราหลักทรัพยที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งไมนอยกวารอยละ 95 ของตะกราหลักทรัพย (โดยสวนที่

เหลือจะชําระเปนเงินสดหรืออ่ืนๆตามที่บริษัทจัดการกําหนด) และในราคาที่คํานวณไดเมื่อส้ินวันสงคําส่ังขายหนวย

ลงทุนถัดไป 

(2) ผูรวมคาหนวยลงทุน จะตองส่ังขายคืนหนวยลงทุนครั้งละไมตํ่ากวา 1 หนวยของการซื้อขาย 

และเพ่ิมขึ้นเปนทวีคูณของ 1 หนวยของการซื้อขาย โดยกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน หรือ

เอกสารประกอบอ่ืนใดใหครบถวนถูกตอง และชัดเจนและยื่นเอกสารทั้งหมดตอบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะสง

มอบหลักฐานการรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ใหแกผูรวมคาหนวยไวเปนหลักฐาน 

3) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูรวมคาหนวยลงทุนที่ส่ัง

ขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน โดยจะชําระเปนตะกรา

หลักทรัพย ดวยการโอนเขาบัญชีหลักทรัพยของผูรวมคาหนวยลงทุน ตามอัตราสวนและรายละเอียดของหลักทรัพย

ที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งไมนอยกวารอยละ 95 ของตะกราหลักทรัพย (โดยสวนที่เหลือจะชําระเปนเงินสด หรือ

อ่ืนๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด) 

 

 

 



2) กรณีผูลงทุนทั่วไป การรับซื้อคืน (แลก) หนวยลงทุน สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไป  

ผูสนใจลงทุนทั่วไป สามารถส่ังขายคืน (แลก) หนวยลงทุนของกองทุนโดยผานผูรวมคาหนวยลงทุน ตาม

เง่ือนไข ขั้นตอนและวิธีการรับซื้อคืนที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกําหนด ทั้งนี้ ราคา และการชําระคาขายคืนหนวยลงทุน

สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไปนั้น จะเปนไปตามเง่ือนไข และวิธีการที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกําหนดกับผูลงทุนทั่วไป 

3) การซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพยสินของกองทุนเปนกองทุนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว 

บริษัทจัดการจะนําหนวยของกองทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เพ่ือเปนการเพ่ิมสภาพคลองในการลงทุนใหกับผูลงทุนทั่วไป โดยผูลงทุนสามารถซื้อและขายหนวยลงทุนของ

กองทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยฯ 

 

ตะกราหลักทรัพย  

รายการของหลักทรัพย ซึ่งเปนสวนประกอบของดัชนีอางอิง ทรัพยสิน และ/หรือเงินสด ตามที่บริษัทจัดการกําหนด 

ซึ่งบริษัทจัดการจะใชสําหรับการรับมอบเปนคาซื้อหนวยลงทุน หรือ สงมอบเปนคาขายคืนหนวยลงทุน 

 

ระยะเวลาในการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน  

ในวันและเวลาทําการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

การคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

 (1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการ  

 (2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกส้ินวันสงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุน ในกรณี

ราคาขายหนวยลงทุน จะใชมูลคาหนวยลงทุน ณ วันส้ินวันสงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุนเปนตัวคํานวณราคาขาย

หนวยลงทุนในกรณีราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน จะใชมูลคาหนวยลงทุน ณ ส้ินวันสงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุน นั้นเปน

ตัวคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 (3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของ

วันที่รับคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด ภายในวันทําการถัดไป โดยการประกาศราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อ

คืนหนวยลงทุนจะใชตะกราหลักทรัพยที่กําหนดโดยบริษัทจัดการแทน 

 (4) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ของวันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน เพ่ือจายเงินปน

ผล ภายในวันทําการถัดไป  

 

มูลคาหนวยลงทุนอางอิง (iNAV)  

ราคาปจจุบันของตะกราหลักทรัพย ณ ขณะที่คํานวณ หารดวยจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนที่เปนสวนประกอบของ

หนวยของการซื้อขาย 

 

การออกและสงมอบเอกสารสิทธ ิ 

กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker ใชระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) ดังนั้น ผูลงทุนที่ส่ังซื้อหนวย

ลงทุนในตลาดรอง จะมีช่ือเปนผูถือหนวยลงทุนตอเมื่อบริษัทจัดการไดทําการปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เง่ือนไข

ในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ระยะเวลาการสงมอบ และอ่ืนๆ จะเปนไปตามกฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติของ

นายทะเบียนหนวยลงทุน 

 

ขอจํากัดในการโอน 

ไมมี 

 

 



สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน : 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ

คืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามรายละเอียดสวนขอมูลโครงการ "การรับซื้อคืนหนวยลงทุน" 

 2. สิทธิในการรับเงินปนผล : 

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการไดรับเงินปนผลตามที่ระบุไวในโครงการ 

3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน : 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนจะตองทําตามขั้นตอนการโอนหนวยลงทุนและชําระ

คาธรรมเนียมการโอนตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด 

4. สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ : 

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพ่ือทําการแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ โดยบริษัท

จัดการจะทําการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได ตอเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน

ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ เปนไปตาม

หัวขอ "วิธีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีจัดการ" 

5. สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : 

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัด

ใหมีผูชําระบัญชีตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวภายใตหัวขอ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงินคืน

ใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ” 

 

นโยบายการจายปนผล  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจายหรือไมจายเงินปนผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยในกรณีที่

บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลนั้น จะจายจากกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิในงวด

บัญชีที่จายเงินปนผล และการจายเงินปนผลดังกลาวจะไมทําใหกองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในงวดบัญชีที่มี

การจายเงินปนผล ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวจะไมเกินปละ 4 ครั้ง โดยจะพิจารณาจายในอัตราไมเกินรอยละ 

100 ของกําไรสะสม หรือกําไรสุทธินั้นๆ  

 

ประวัติความเปนมาโดยสรุป 

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดอนุมัติใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จัดต้ังและ

จัดการกองทุนเปด KTAM Banking ETF Tracker เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 โดยเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกตอ

ผูสนใจลงทุนทั่วไปวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2555 และเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกตอผูรวมคาหนวยลงทุนวันที่ 1 

– 12 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้ราคาเสนอขายหนวยละ 4.9739 บาท และไดรับอนุมัติการจดทะเบียนกองทรัพยสิน

เปนกองทุนรวมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 

 

การเลิกโครงการจัดการกองทุน 

 1. หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้ 

  (1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวาสามสิบหารายในวันทําการใด ๆ ภายหลังจากวันทําการถัด

จากวันที่กองทุนจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยฯ 

  (2) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาท่ีตราไวของหนวยลงทุนลดลงเหลือนอย

กวาหาสิบลานบาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนรวม 

 2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการ

หรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน  

 3. เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุน

ที่จําหนายไดเเลวทั้งหมดของโครงการจัดการ  



 4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เลิกกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว ใน

กรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหนวย

ลงทุน ตามที่ระบุไวในโครงการ 

 

การดําเนินการเม่ือมีการเลิกกิจการ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพ่ือเลิกกองทุนดังตอไปนี้  

ก. ยุติการรับคําส่ังซื้อและคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนต้ังแตวันทําการที่ปรากฏเหตุตามการเลิกโครงการจัดการ

กองทุนขอ 1.  

ข. แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน รวมทั้ง

แจงเปนหนังสือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ ภายในวัดถัดจากวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุตามการ

เลิกโครงการจัดการกองทุนขอ 1.  

ค. จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนภายในวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุ

ตามการเลิกโครงการจัดการกองทุนขอ 1. เพ่ือรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพ่ือชําระคาขายคืนหนวยลงทุนให

ผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

ง. ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตามขอ ค. ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 

วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุตามการเลิกโครงการจัดการกองทุนขอ 1. และเมื่อไดดําเนินการชําระคา

ขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุน 

เมื่อไดดําเนินการตามขอ ก. ถึง ง. แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตามขอ 

ค. บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการชําระบัญชีของ

กองทุนรวม 

 

การชําระบัญชีกองทุนรวม  

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงต้ังผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพ่ือทํา

หนาที่รวบรวม และแจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวมแลวใหแกผูถือหนวยลงทุน 

รวมทั้งทําการอยางอ่ืนตามแตจําเปนเพ่ือชําระบัญชีกองทุนใหเสร็จส้ิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

 

ทั้งนี้ คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมและผูชําระบัญชี

จะดําเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวย

ลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ 

 

เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแลว หากปรากฎวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอน

ทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

ความเสี่ยงในการลงทุน 

กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker กองทุนจะใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive 

Management Strategy) โดยมีนโยบายเนนลงทุนในหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีอางอิง (ดัชนีหมวด

ธุรกิจธนาคาร SET Banking Sector Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพยที่อยูระหวางการเขาหรือออกจากการเปน

หลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีอางอิงดวย โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุงเนนที่จะลงทุนในหุนเต็มอัตรา (fully invested) ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใชกลยุทธ

แบบ Full Replication หรือ Optimization เพ่ือใหกองทุนสามารถสรางผลตอบแทนท่ีใกลเคียงกับดัชนีหลักทรัพย



หมวดธุรกิจธนาคาร SET Banking Sector Index โดยบริษัทจัดการมีการบริหารความเส่ียงของกองทุน โดยสามารถ

สรุปไดดังตอไปนี้ 

 1) ความเสี่ยงทางตลาด (Market risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงราคา หรือ

ผลตอบแทนโดยรวมของตราสารประเภทเดียวกันไมวาจะเปนตราสารทุนหรือตราสารหนี้ปรับตัวขึ้นลง การ

เปล่ียนแปลงในราคาหุนนี้เกิดจากการคาดคะเนของผูลงทุนที่มีตอความกาวหนาของบริษัทนั้น อันเนื่องจากปจจัย

ตาง ๆ ที่มีผลตอราคาหลักทรัพย ซึ่งเปนปจจัยที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทที่ออกตราสาร เชน การเมือง 

เศรษฐกิจ ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบ้ีย เปนตน  

 2) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดขึ้น

เนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาหุนของธุรกิจนั้นๆ ใหมีการ

ปรับตัวเพ่ิมขึ้นหรือลดลง  

 3) ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพยเฉพาะกลุมธุรกิจ (Specific sectors) คือความ

เส่ียงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพยเฉพาะบางกลุมธุรกิจ ซึ่งอาจจะมีความผันผวนมากกวาการลงทุนที่กระจาย

การลงทุนในกลุมธุรกิจจํานวนมากกวา และอาจไดรับผลกระทบที่เกิดจากวงจรการเปล่ียนแปลง (cyclical changes) 

อยางรวดเร็วของพฤติกรรมผูลงทุน การลงทุนในหมวดธุรกิจธนาคารจึงอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยที่เก่ียวของกับ

หมวดธุรกิจธนาคารเปนพิเศษ เชน 

• ความเสี่ยงดานสินเช่ือ ในกรณีหมวดธุรกิจธนาคารที่มีการใหสินเช่ือ จะทําใหเกิดความเส่ียง

ทางดานเครดิตของลูกหนี้ ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของการใหสินเช่ือ ความเส่ียงจากมูลคา

หลักประกันที่ลดลง เปนตน 

• ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากธนาคารมีรายไดดอกเบ้ียจากสินทรัพยและรายจาย

ดอกเบ้ียจากหนี้สิน จึงมีความเส่ียงจากการที่สินทรัพยและหนี้สินดังกลาวมีรอบระยะเวลาการปรับ

อัตราดอกเบ้ียหรือการครบกําหนดสัญญาไมตรงกัน หรือเมื่ออัตราดอกเบ้ียอางอิงของสินทรัพย

และหนี้สินมีการเปล่ียนแปลงโดยไมสอดคลองกัน ซึ่งจะมีผลกระทบตอรายไดดอกเบ้ียสุทธิของ

ธนาคาร 

• ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากธนาคารมีการทําธุรกรรมที่เก่ียวของกับเงินตรา

ตางประเทศ เชน การทําธุรกรรมปริวรรตเงินตรา การลงทุน การใหสินเช่ือ การกูยืม การกอภาระ

ผูกพัน รวมถึงการใชอนุพันธทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ เปนตน ซึ่งอาจกอใหเกิดฐานะ

เกินดุลหรือขาดดุลในเงินตราตางประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ง และเมื่ออัตราแลกเปล่ียนมีการ

เปล่ียนแปลง ก็จะกอใหเกิดผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนได 

• ความเสี่ยงในลักษณะลูกโซ (Systemic Risk) เมื่อสถาบันการเงินหนึ่งในระบบไมสามารถ

ชําระภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนดเวลา สงผลใหสถาบันการเงินอ่ืนๆ ไมสามารถชําระภาระผูกพันตาม

ไปดวย ทําใหเกิดผลกระทบตอระบบการชําระเงินในวงกวาง ในกรณีที่เลวราย อาจสงผลตอ

เสถียรภาพของระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจ เปนตน 

 

  4) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ (Risks in the use of derivatives) กองทุนอาจ

ลงทุนในตราสารอนุพันธเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคการลงทุน ซึ่งการลงทุนใน

ตราสารอนุพันธทําใหมีความเส่ียงที่แตกตางหรือมากกวาหลักทรัพยทั่วไป เชน 

- ความสัมพันธที่ไมแนนอนระหวางผลตอบแทนของตราสารอนุพันธกับผลตอบแทนของตราสาร

หรือดัชนีซึ่งไดทําการปองกันความเส่ียงไว 

- ในการทําสัญญาซื้อขายลวงหนานั้นกองทุนอาจตองวางเงินประกันเริ่มตน (initial margin) และ

อาจตองวางเงินประกันเพ่ิมเติมโดยจะทราบกอนลวงหนาเพียงเล็กนอยหากตลาดเคล่ือนไหวไป

ในทิศทางตรงกันขามกับสถานะสัญญาซื้อขายลวงหนาของกองทุน หากกองทุนไมสามารถ

วางเงินประกันเพ่ิมเติมไดในเวลาที่กําหนด กองทุนจะตองถูกบังคับใหปดสถานะของสัญญา

ดังกลาว ทําใหเกิดการขาดทุนได เปนตน 



  5) ความเสี่ยงท่ีผลตอบแทนของกองทุนไมเทากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี (Tracking Error 

Risk) ผลตอบแทนของกองทุนอาจไมเทากับผลตอบแทนของดัชนีที่กองทุนอางอิงไดตลอดเวลา เนื่องมาจาก

ปจจัยหลายประการ ตัวอยางเชน คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ของกองทุน เปนตน 

  6) ความเสี่ยงจากการลงทุนท่ีกระจุกตัว (Concentration Risk) เนื่องมาจากดัชนีหมวดธุรกิจ

ธนาคาร SET Banking Sector Index มีการกระจุกตัวของการลงทุนในหุนหมวดธุรกิจธนาคาร ดังนั้น ผล

ประกอบการของกองทุน อาจขึ้นอยูกับผลประกอบการของภาคอุตสาหกรรมการเงิน และอาจไดรับผลกระทบจาก

ปจจัยที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมการเงินเปนพิเศษ เชน ความเส่ียงดานสินเช่ือ ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย ความ

เส่ียงในลักษณะลูกโซ (Systemic Risk) เปนตน  

 7) ความเสี่ยงจากการซื้อหรือขายผานผูรวมคาหนวยลงทุน (Participating Dealer) เนื่องจาก

การซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดแรก ผูลงทุนตองทําการซื้อขายหนวยลงทุนผานทางผูรวมคาหนวยลงทุนที่บริษัท

จัดการแตงต้ัง ดังนั้น ผูลงทุนจึงมีความเส่ียงที่จะไมไดรับหนวยลงทุน หรืออาจไมไดรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน 

หากผูรวมคาหนวยลงทุนไมทําการซื้อหรือขายหนวยลงทุนกับทางกองทุน 

 8) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) ของผูลงทุน นักลงทุนอาจมีความเส่ียงดานสภาพ

คลองในชวงหลังจากวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกจนกระทั่งหนวยลงทุนสามารถซื้อและขายไดในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งภายหลังที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ จะมีผูดูแลสภาพคลองที่ไดรับการ

แตงต้ังจากบริษัทจัดการคอยทําหนาที่เสนอคําส่ังซื้อและคําส่ังขายหนวยลงทุนในขณะเดียวกัน ทําใหผูลงทุนที่

ตองการซื้อหรือขายหนวยลงทุนจะสามารถกระทําไดตลอดเวลา ยกเวนกรณีที่เกิดเหตุการณไมปกติ ทําใหผูดูแล

สภาพคลองไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ซึ่งอาจสงผลกระทบใหสภาพคลองของหนวยลงทุนลดลง 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน 
1.คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) 
1.1  คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (1) 
(1) ในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 
     - คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจาก
ผูรวมคาหนวยลงทุน  
- คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนที่ผูรวมคาหนวยลงทุน และ/
หรือผูขายหนวยลงทุน และ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 
เรียกเก็บจากผูสนใจลงทุนทั่วไป  

 (2) ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก  
     - คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจาก
ผูรวมคาหนวยลงทุน  
- คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนที่ผูรวมคาหนวยลงทุน และ/
หรือผูขายหนวยลงทุน และ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 
เรียกเก็บจากผูสนใจลงทุนทั่วไป  

 
 
ไมเกินรอยละ 1.50 ของมูลคาหนวยลงทุน 
ไมเกินรอยละ 1.50 ของมูลคาหนวยลงทุน 
 
 
ไมเกินรอยละ 1.50 ของมูลคาหนวยลงทุน 
ไมเกินรอยละ 1.50 ของมูลคาหนวยลงทุน 

1.2  คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
      - คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการเรียกเก็บ
จากผูรวมคาหนวยลงทุน  
      - คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ผูรวมคาหนวยลงทุน 

และ/หรือผูขายหนวย ลงทุน และ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวย
ลงทุน เรียกเก็บจากผูสนใจลงทุนทั่วไป  

 
ไมเกินรอยละ 1.50 ของมูลคาหนวยลงทุน 
ไมเกินรอยละ 1.50 ของมูลคาหนวยลงทุน 
 

1.3 คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน ไมมี 
1.4 คาธรรมเนียมการซื้อ ขาย หลักทรัพย (ในกรณีที่ซื้อขายผานตลาด
หลักทรัพย) 

ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กําหนด 

2.คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (ตามท่ีจายจริง)  
2.1 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามที่นายทะเบียนกําหนด 
2.2 คาธรรมเนียมการโอนเงินคาซื้อและขายคืนหนวยลงทุน ตามอัตราที่สถาบันการเงินกําหนด 
2.3 คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน  ตามอัตราที่สถาบันการเงินกําหนด 



2.4 คาใชจายอ่ืนๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการ หรือนาย
ทะเบียนดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
กรณีปกติ 

ตามที่นายทะเบียนกําหนด 

3.คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (ของมูลคาทรัพยสินท้ังหมด หักดวยมูลคาหนี้สินท้ังหมด เวนแต
คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
คาธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน  ณ วันท่ีคํานวณ) (2) 
(4)   
3.1 คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกินรอยละ 1.50 ตอป   
3.2 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  ไมเกินรอยละ 0.07 ตอป 
3.3 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน   ไมเกินรอยละ  0.20 ตอป 
3.4 คาธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน  ไมเกินรอยละ  1.00 ตอป 
3.5 คาธรรมเนียมผูดูแลสภาพคลอง  ไมเกินรอยละ  0.20 ตอป 
3.6 คาใชจายอ่ืน (3) ตามที่จายจริง 
4.คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย  
4.1 ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ตามที่จายจริง แตไมเกิน 2,000,000 บาท 
4.2 ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 1.00 ตอป

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ 

บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท

จัดการ และ/หรือผูรวมคาหนวยลงทุน 

(2) เปนอัตราที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
(3) ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย 
(4) อนึ่ง คาธรรมเนียมและคาใชจายที่สามารถประมาณการไดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกันแลวไมเกินรอยละ 5.00 

ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแล

ผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับ

คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือ

คาใชจายที่ไมสามารถประมาณการได อาทิ คาใชจายที่เกิดจากการขอมติผูถือหนวย/แกไขโครงการ คาใชจายใน

การดําเนินคดี ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ เปนตน โดยจะเรียกเก็บตามที่จายจริง  

การเปดเผยขอมูลผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

1. มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน จํานวน

หนวยลงทุน ทุกส้ินวันทําการภายในวันทําการถัดไป 

2. งบการเงินกอนตรวจสอบรอบ 6 เดือนภายใน 2 เดือนนับจากวันส้ินรอบ 6 เดือนและงบปตรวจสอบภายใน 

3 เดือนนับจากวันส้ินรอบบัญชี 

3. รายงานของกองทุนรวมเพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุนทุกรอบ 6 เดือนภายใน 2 เดือนนับจากวันส้ินรอบ 

6 เดือนและรอบ 1 ปภายใน 3 เดือนแตวันส้ินรอบบัญชี 

4. รายการอ่ืนใดตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผูถือหนวยลงทุนรายใหญ                ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 มีผูถือหนวย 2,351 ราย   

ลําดับ รายช่ือ จํานวนหนวยที่ถือ % ของหนวยลงทุน

ที่ออกจําหนาย 

1 บริษัทหลักทรัพย เคที ซิมิโก จํากัด 10,095,900  8.14% 

2 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 10,041,700 8.10% 

3 นางขันทอง อุดมมหันติสุข 8,033,400 6.48% 

4 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 4,016,700 3.24% 

5 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 2,329,700 1.88% 

6 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 1,205,000  0.97% 

7 นายวรวุฒิ ลาภจิตรกุศล 1,004,100 0.81% 

8 นางสาวสมบุญ สายพรชัย 1,004,100 0.81% 

9 นายวิทวัส หลอโชติอนันต 1,004,100 0.81% 

10 นายเดช รุงรอด 1,004,100 0.81% 

11 นายชาญชัย เหลาพรรณราย 1,004,100 0.81% 

12 นายวิลาส ตันติวิวัฒนพันธ  1,004,100 0.81% 

 รวม 41,747,000 33.67% 

 

สถิติ 

 วันที่ มูลคาทรัพยสินสุทธิ การกระจายการลงทุนของมูลคาทรัพยสินสุทธิ  

(หนวย : พันบาท) 

 ตอหนวย 

(บาท) 

รวม 

(พันบาท) 

เงินฝาก หลักทรัพยที่

ลงทุน 

หนี้สินอ่ืน 

12 พฤศจิกายน 2555 4.9739 616,763.60 3,290.96 613,472.64 - 

 

 “ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ปรากฎในสรุปขอสนเทศนี้ถูกตองและไมขาดขอความที่ควรแจงในสาระสําคัญ และขอ

รับรองวาหนวยลงทุนและกองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker มีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยวาดวยการรับหนวยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเปนหลักทรัพยจดทะเบียน” 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................รองกรรมการผูจัดการ 

    (นางสาวดารบุษป ปภาพจน) 

 


