รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
การเขารวมการตอตานการทุจริต :
ไดรับการรับรอง CAC

กองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮเพื่อการเลีย้ งชีพ
The Krung Thai Shariah Retirement Mutual Fund (KSRMF)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
ไมมีการลงทุนในตางประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูออก จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
KSRMF

1

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายลงทุนสวนใหญในตราสารทุน ที่ผานเกณฑการคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลามที่ ม ี ผ ล
ประกอบการและมีแนวโนมการเจริญเติบโตอยูในเกณฑดี โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน สวนที่เหลือจะลงทุนในตราสารอื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ที่ผานเกณฑการ
คัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ หลักทรัพยที่กองทุนจะลงทุนไดผานการหารือหลักการลงทุนตามหลัก
ศาสนาอิสลามกับคณะกรรมการศาสนาของกองทุนเปนที่เรียบรอยแลว
ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาแฝง (Structure Note) ทั้งนี้ หลักทรัพยที่กองทุนจะลงทุนไดผานการหารือหลักการลงทุนตามหลัก
ศาสนาอิสลามกับคณะกรรมการศาสนาของกองทุนเปนที่เรียบรอยแลว
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือ
ลดลงจนตํ่ากวามูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
 ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนใน
ตราสารหนี้ทั่วไป
 เนื่องจากเปนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนอยางนอย 5 ป และถือหนวย
ลงทุนจนครบอายุ 55 ปบริบูรณ เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
KSRMF
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
• ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ ผูลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชีช้ วน
• ศุกูก และเงินฝากธนาคารอิสลามมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากตราสารทางการเงินทั่วไป เชน การจายผลตอบแทนที่เปนแบบ
profit sharing ตามหลักศาสนาอิสลาม ผูออกตราสาร/ธนาคารไมมีขอผูกพันในการจายผลตอบแทน ผลกระทบตอกองทุนรวมหาก
ตราสาร/เงินฝากเกิดเหตุผิดนัดชําระหนี้ (default) เปนตน ผูลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเขาใจในลักษณะและความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของกับทรัพยสินดังกลาว
• ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮเพื่อการเลี้ยงชีพไปจําหนาย จาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนประกัน
• ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮเพื่อการเลี้ยงชีพจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะตองชําระเงินเพิ่ม และ/หรือ เบี้ยปรับตาม
ประมวลรัษฎากร
• ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามและ
ขอรับคูมือการลงทุนไดทบี่ ริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
• ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํ หนายไดแลวทั้งหมดบริษทั จัดการอาจ
ใชดุลยพินจิ ในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสัง่ ซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งดังกลาวได
• ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮเพื่อการเลี้ยงชีพ มีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลใด เกิน 1
ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไถถอนหนวยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิก
กองทุนรวมได ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลไดที่ www.ktam.co.th
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ปจจัยความเสี่ยงทีส่ ําคัญ
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ตํ่า

กลุมหุนที่เนนลงทุน

ตํ่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

สูง
general

large cap

mid/small

sector

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk

High Sector
Concentration Risk

ตํ่า

สูง
<= 10%

10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน

KSRMF
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

หมายเหตุ :
* เปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไมเกิน
เก็บจริง
คาธรรมเนียมการขาย
ไมมี
ไมมี
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ไมมี
ไมมี
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
ครั้งละ 200 บาท ตอรายการ
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
ครั้งละ 200 บาท ตอรายการ ยังไมเรียกเก็บ เวนแตกรณีสับเปลีย่ นออกไปยัง
บลจ.อื่น บริษัทจะเรียกเก็บ 200 บาทตอรายการ
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ไมมี
ไมมี
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
หมายเหตุ : เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
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ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -45.51%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 16.74% ตอป
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบนั ไดที่ https://www.aimc.or.th

KSRMF
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

ไมจายเงินปนผล
ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
27 ธันวาคม 2549
ไมกําหนด
วันทําการซื้อ
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลคาขั้นตํ่าของการซื้อครั้งแรก : 500 บาท
มูลคาขั้นตํ่าของการซื้อครั้งถัดไป : 500 บาท
วันทําการขายคืน
โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ - 15.30 น.
- มูลคาขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (T+3)
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ : www.ktam.co.th
รายชื่อผูจัดการกองทุน
ตําแหนง/
วันที่เริ่มบริหาร
ชื่อ-นามสกุล
บริหารจัดการดาน
กองทุนรวมนี้
คุณวิชชุพงศ เจริญเอี่ยม
ผูจัดการกองทุนหลักตราสารทุน 31 กรกฎาคม 2562
อัตราสวนหมุนเวียนการ
ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปเทากับ 152.44%
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR) (ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ผูสนับสนุนการขาย
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
หรือรับซื้อคืน
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ
แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
ติดตอสอบถาม
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
รับหนังสือชี้ชวน
ที่อยู เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขต
รองเรียน
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th email : callcenter@ktam.co.th
KSRMF
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ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่
ขัดแยงทางผลประโยชน
website : www.ktam.co.th
 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความ
ถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัท
จัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือ
ผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้น - ลง โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เชน
การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย เปนตน
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูออกตราสารไม
สามารถจายคืนเงินตน และหรือผลตอบแทนไดตามที่กําหนด
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตรา
สารไมไดในระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด
ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผูออกตราสารที่กองทุนไป
ลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการแขงขัน
ความผิดพลาดของผูบริหาร เปนตน ทําใหผูลงทุนในตราสารตองสูญเสียเงินลงทุนได
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกวากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ่ ันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
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