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 1. ช่ือโครงการ  :  โครงการจดัจา้งผูจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  :  ฝ่ายบริหารทัว่ไป  

2. วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร     3,075,900 บาท  (ส าหรับช่วง 1 เม.ย. 2557 – 31 ธ.ค. 2557 )  
        ทั้งน้ี หากงบประมาณไม่เพียงพอสามารถจดัสรรจากงบประมาณท่ีไดรั้บการอนุมติัรวมของส านกังานได ้

และงบประมาณส าหรับค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน จะตั้งเป็นปี ๆ ไป 

3. วนัทีก่ าหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ)    วนัท่ี  26  ธนัวาคม 2556 
    ราคากลาง ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมการจดัการ
กองทุนพื้นฐาน (Based-Fee ) และค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุนส่วนเพิ่ม (ตามผลการด าเนินงาน) (Incentive Fee)     
(ถา้มี) รวมกนัสูงสุดไม่เกิน 1.00 % ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน (Net Asset Value)  ดงัน้ี 

(1)  ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุนพื้นฐาน (Based-Fee ) ในอตัราร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุน  
  (2) ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุนส่วนเพิ่ม (ตามผลการด าเนินงาน) (Incentive Fee) (ถา้มี)  พิจารณาเป็นรายปี
ทุกวนัส้ินปีปฏิทินหรือวนัส้ินสุดสัญญาแลว้แต่กรณี โดยบริษทัจดัการจะเรียกเก็บเม่ือผลการด าเนินงานของกองทุน
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ในอตัราร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนตามขอ้ (1) 
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4. แหล่งทีม่าของราคากลาง (ราคาอ้างองิ) :   ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุนรวมประเภทกองผสมท่ีมีนโยบายและ     
ขอ้จ ากดัการลงทุนใกลเ้คียงกบันโยบายและขอ้จ ากดัการลงทุนของส านกังาน  กล่าวคือ มีการลงทุนใน 
ตราสารทุนประมาณ 40%  of  NAV และมีการลงทุนในต่างประเทศได ้
โดยใชข้อ้มูลท่ีเผยแพร่ผา่น website ของ บริษทัจดัการกองทุน (“บลจ.”) ต่าง ๆ ณ วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2556 ดงัน้ี 
   4.1 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทพั ระยะปานกลาง บริหารโดย บลจ. ทหารไทย 
         นโยบายการลงทุน : ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝาก รวมทั้งหลกัทรัพย์
และทรัพยสิ์นอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วน            
การลงทุนในตราสารทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึง ไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการ 
       ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) : ไม่เกิน 1.50 % ต่อปี(เก็บจริง 1.00 %ต่อปี) ของมูลค่าทรัพยสิ์น
ทั้งหมด หกัดว้ยหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการผูดู้แลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขายกองทุนรวม ณ วนัท่ีค านวณ 
 
   4.2 กองทุนเปิดทสิโก้ ทรัพย์สมดุล 80/20 บริหารโดย บลจ.ทสิโก้ 
         นโยบายการลงทุน : ส่วนใหญ่ลงทุนในตราสารหน้ีในประเทศ และ/หรือเงินฝาก  และส่วนท่ีเหลือจะลงทุนใน          
ตราสารแห่งทุน ตลอดจนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง     
ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนดใหค้วามเห็นชอบ โดยกองทุนจะลงทุน     
ในตราสารแห่งทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึง ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนใน 
ตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง(Structure Note) แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (derivatives) 
       ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) : ไม่เกิน 1.50 % ต่อปี (เก็บจริง 0.60 %ต่อปี)ของมูลค่าทรัพยสิ์น
ทั้งหมด หกัดว้ยหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล      
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และไม่รวมค่านายหนา้ขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ     
ท่ีเกิดจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
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   4.3 กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 80/20  บริหารโดย บลจ.กรุงศรี 
       นโยบายการลงทุน :  
       - ลงทุนในประเทศในตราสารหน้ีภาครัฐ สถาบนัการเงิน บริษทัเอกชนทัว่ไป หรือเงินฝากธนาคาร 
       - ลงทุนในประเทศในตราสารทุนไม่เกิน 20% ของ NAV โดยเนน้ลงทุนในหุน้ท่ีมีแนวโนม้จ่ายเงินปันผลดี 
       - อาจลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศบางส่วน และท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา    
แลกเปล่ียนทั้งจ  านวน 
   ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) : ไม่เกิน 2.50 % ต่อปี (เก็บจริง 0.60 %ต่อปี) ของมูลค่าทรัพยสิ์น 
ทั้งหมด หกัดว้ยหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม                   
นายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการกองทุน ณ วนัท่ีค านวณ 
 
5. รายช่ือเจ้าหน้าทีผู้่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ) ทุกคน 
      5.1  นางสาวอารยา  ถนอมสัตย ์ ต าแหน่ง  ผูช่้วยผูอ้  านวยการ งานการเงิน    

 


