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สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
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เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker 
 
 บริษัทขอนำส่งรายงานประจำปี 2562 – 2563 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ของกองทุนเปิด 
KTAM SET ICT ETF Tracker เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา  

 
                                    ขอแสดงความนับถือ 
                                              บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 
กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker 

กองทุนรวม  

วันจดทะเบียน/
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อ

หน่วย 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 พฤษภาคม 2563)
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง
1 ปี

ย้อนหลัง 
3 ปี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ปี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน

EICT 23 สิงหาคม 2556 4.5361 -7.49% 1.91% -7.68% -3.40% -0.23% -6.68% N/A -5.21%
Benchmark - - -6.78% 2.50% -7.04% -2.10% 1.53% -3.73% N/A -3.23%
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

- - 30.81% 34.60% 29.32% 24.54% 18.04% 21.94% N/A 22.03% 

ความผันผวนของตัวช้ีวัด - - 32.46% 36.95% 30.76% 25.39% 18.41% 20.99% N/A 21.18% 

หมายเหตุ กองทุนจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.2 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = ดชันีผลตอบแทนรวมธุรกจิเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT TRI) 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อป ี

 
Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -1.34% ต่อปี 
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 1.90% ต่อปี 
 

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
EICT N/A N/A N/A -19.19% 25.64% -40.28% 7.36% 13.56% -12.50% 16.21%
Benchmark N/A N/A N/A -22.07% 26.76% -36.31% 11.30% 16.14% -10.77% 18.29%
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

N/A N/A N/A 32.11% 20.29% 27.60% 26.54% 11.45% 14.90% 16.72%

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A N/A N/A 30.54% 20.04% 25.27% 24.08% 11.63% 14.81% 16.66%
* ผลการดำเนินงานปี 2556 เป็น % ตามช่วงเวลา 
หมายเหตุ กองทุนจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.2 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = ดชันีผลตอบแทนรวมธุรกจิเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT TRI) 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อป ี
 
Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -1.34% ต่อปี 
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 1.90% ต่อปี 
 
   - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จำนวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  44.34   0.30  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  3.80   0.03  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  1.58   0.01  

ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน  11.07   0.08  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง  7.39   0.05  

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษากองทุน  10.36   0.07  

ค่าสอบบัญช ี  70.00   0.47  

ค่าการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  53.51   0.36  

ค่าสิ่งพิมพ์  4.36   0.03  

ค่าธรรมเนียมธนาคาร  2.90   0.02  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ**  2.01   0.01  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***  211.32   1.43  
*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 
 

บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 
กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker 

ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

อันดับ ชื่อ 
 ค่านายหน้า 

(บาท)  
 อัตราส่วน 
ค่านายหน้า  

1 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)  จำกัด                   714.24  99.33% 
2 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)                      4.82  0.67% 

รวม                  719.06  100.00% 
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker 

ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
PTR = 4.45 % 

 
รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

 กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker 
 มูลค่า ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
รายละเอียดการลงทุน EICT   มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   13,019,373.95 95.67 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดเทคโนโลยี   10,532,199.05 77.39 
 ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น                                                                                 1,604.70         0.01 
 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน                                         2,485,570.20        18.27 
 อื่นๆ   588,990.83    4.33 
       ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสำนักงานกำหนด                                              656,633.43             4.83 
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ                                     8,782.44             0.06 
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ                                                                     -76,425.04            -0.56 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 13,608,364.78 100.00 
 

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker  

มูลค่า ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
กลุ่มของตราสาร       มูลค่าตามราคาตลาด      %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
     หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
     เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ำกว่า  0.00 0.00 
    investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00%          NAV 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker 

มูลค่า ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
 ประเภท ผู้ออก   อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี        19,360.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เจ มาร์ท        77,927.85 
หุ้นสามัญ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น        1,232,751.20 
หุ้นสามัญ บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น      1,054,650.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยคม        40,920.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สามารถ ดิจิตอล        9,296.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น        61,560.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สามารถเทลคอม        32,330.00 
หุ้นสามัญ บมจ. จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์       6,300.00  
หุ้นสามัญ บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์        1,720,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เอสวีโอเอ        6,580.00 
หุ้นสามัญ บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี       34,800.00  
หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส     5,909,750.00  
หุ้นสามัญ บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล       307,054.00  
หุ้นสามัญ บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น      18,920.00  
ใบสำคัญแสดงสทิธิท่ีจะซ้ือหุ้น บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น    BBB+  1,604.70 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์     1,716,298.20  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน   บจก.หลักทรพัย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง        769,272.00 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

ข้ึนไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ำสุดซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงต่ำท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอ้ืออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default 

Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใช้เคร่ืองหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพ่ือระบุว่าตราสารหนี้ท่ีมีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการชำระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโนม้อันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซ่ึงมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative 
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ีได้ตรง
ตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า   
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BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตาม
กำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความม่ันคงยังจำกัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตาม
กำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะส้ันมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที ่ไม่แน่นอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกำลังจะเกิดข้ึน    
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ำกว่า “CCC (tha)”   
      สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะส้ัน 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด 

กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker 
 

สรุปภาวะการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563  
ดัชนีกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (SETICT) ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ปิดที่ 144.94 จุด ปรับตัวลดลงจากสิ้นเดือน

พฤษภาคม 2562 ที่ 156.17 จุด หรือลดลง 7.19% โดยปัจจัยที่กระทบภาวะการลงทุนต่อกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระหว่างวันที่ 1 
มิถุนายน 2562 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 ท่ีสำคัญได้แก่  

1. การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ยอดขาย SIM ท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก และ Shop ในห้างถูกปิด ซึ่งกระทบต่อ
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ของปี 2563 รวมทั้งการเข้าร่วมมาตรการเยียวยาของภาครัฐที่ให้สิทธิ ์โทรฟรีทุก
เครือข่าย 100 นาที ซ่ึงกระทบต่อกำไรของบริษัท และการท่ีเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัว ส่งผลลบต่อปริมาณลูกค้าใหม่ 
ยอดขายมือถือ และรายได้ในกลุ่มลูกค้าประเภทเติมเงิน 

2. ผลการประมูล 5G เป็นลบต่อกลุ่มสื่อสาร เนื่องจากราคาประมูลคลื่นความถี่ทั้งหมดสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และผล
การดำเนินงานจะถูกกดดันไปอีก 1-2 ป ีจากการลงทุนและทยอยตัดจำหน่ายใบอนุญาต 5G 
 

คาดการณ์แนวโน้มกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ปี 2563 
1. คาดผลการดำเนินงานของกลุ่มผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส 2 ของปี และรายได้จะค่อยๆ ฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 

เม่ือการแพร่ระบาดของ COVID-19 ลดลง และรัฐบาลเริ่มคลายมาตรการปิดเมือง และ Shop ในห้างเริ่มเปิดดำเนินการ
ได้ แต่ต้นทุนในการลงทุน และตัดจำหน่ายใบอนุญาต 5G จะยังคงกดดันความสามารถในการทำกำไร 

2. การแข่งขันที่ลดลงของบริษัทในกลุ่มสื่อสาร จากการหยุดเสนอขาย Unlimited Package ของทุกค่ายมือถือ จะช่วย
หนุน ARPU ของระบบเติมเงินปรับตัวเพิ่มขึ้น และคาดผู้ใช้ 5G มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากราคาเครื่องมือถือ 5G ที่ปรับตัว
ลดลงอย่างมากในปัจจุบัน 

3. บริษัทที่ทำธุรกิจติดตั้งโครงข่าย Data center และ Cloud service มีปัจจัยบวกจากโครงการพัฒนาระบบคลาวด์
ภาครัฐ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 – 2565 วงเงิน 4,752 ล้านบาท 

4. คาดบริษัทในกลุ่ม ICT ยังสามารถจ่ายปันผลได้สม่ำเสมอ โดยมี Dividend Yield อยู่ท่ี 3 - 4% 
 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 
สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker 

มีการลงทุนในตราสารทุนเพ่ิมข้ึน จาก 94.01% เป็น 95.32% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้เนื่องจากกองทุนฯ เป็นกองทุน
ที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ดังนั้นสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดจะเป็น
การลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 
 

หมายเหตุ 2563 2562
สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 19,596,997.01 บาท
ในปี 2563 และ 19,411,050.53 บาท ในปี 2562) 3, 8 12,972,503.75     13,245,765.06     

เงินฝากธนาคาร 6 655,102.82         888,287.44         
ลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย 52,518.38           30,603.01           
สินทรัพย์อ่ืน 4,385.10             4,397.40             

รวมสินทรัพย์ 13,684,510.05     14,169,052.91     
หน้ีสิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7 76,903.95           81,824.10           
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 231.48               -                    
หน้ีสินอ่ืน 69.15                 160.25               

รวมหน้ีสิน 77,204.58           81,984.35           
สินทรัพย์สุทธิ 13,607,305.47     14,087,068.56     

สินทรัพย์สุทธิ:
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 20,373,400.00     20,373,400.00     
กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล 3,834,444.47 3,834,444.47
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน 4 (10,600,539.00) (10,120,775.91)
สินทรัพย์สุทธิ 13,607,305.47     14,087,068.56     

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 4.5357               4.6956               
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันส้ินปี (หน่วย) 3,000,000           3,000,000           

บาท

กองทุนเปิด  KTAM SET ICT ETF Tracker
งบดุล

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
ร้อยละของ

ช่ือหลักทรัพย์ จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
เทค โนโลยีสารสนเทศ และการ ส่ือสาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 30,700          5,909,750.00         45.56
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 2,000            34,800.00             0.27
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 106,200        1,688,580.00         13.02
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 23,700          1,054,650.00         8.13
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 5,500            18,920.00             0.15
บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) 32,000          1,720,000.00         13.26
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 82,100          307,054.00           2.37
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน 79,800          750,120.00           5.78
บริษัท เจ มาร์ท จํากัด (มหาชน) 9,009            77,927.85             0.60
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) 7,000            6,300.00               0.05
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 4,400            19,360.00             0.15
บริษัท สามารถคอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 11,400          61,560.00             0.47
บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 58,100          9,296.00               0.07
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 6,100            32,330.00             0.25
บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 7,000            6,580.00               0.05
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 11,000          40,920.00             0.31
บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 333,176        1,232,751.20         9.50

รวมหุ้นสามัญ 12,970,899.05      99.99
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริษัท สามารถคอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 3,566            1,604.70               0.01
รวมใบสําคัญแสดงสิทธิ 1,604.70              0.01

รวมเงินลงทุน (ราค าทุน 19,596,997.01 บาท) 12,972,503.75     100.00

กองทุนเปิด  KTAM SET ICT ETF Tracker
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563
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  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
ร้อยละของ

ช่ือหลักทรัพย์ จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
เทค โนโลยีสารสนเทศ และการ ส่ือสาร

บริษัท เซเว่น ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) 24,100          6,025.00               0.05
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 30,800          5,944,400.00         44.88
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 2,300            48,990.00             0.37
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 56,800          903,120.00           6.82
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 22,400          1,097,600.00         8.29
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 5,100            25,500.00             0.19
บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) 34,800          2,009,700.00         15.17
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 55,600          333,600.00           2.52
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน 57,200          583,440.00           4.41
บริษัท เจ มาร์ท จํากัด (มหาชน) 7,378            66,770.90             0.50
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) 9,000            11,970.00             0.09
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 16,300          54,768.00             0.41
บริษัท สามารถคอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 10,700          81,320.00             0.61
บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 11,400          102,030.00           0.77
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 58,100          19,754.00             0.15
บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 22,800          25,308.00             0.19
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 10,700          57,245.00             0.43
บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 380,476        1,871,941.92         14.13

รวมหุ้นสามัญ 13,243,482.82     99.98
ใบสําคั ญแสดงสิทธิ

บริษัท สามารถคอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 3,566            2,282.24               0.02
รวมใบสําคั ญแสดงสิทธิ 2,282.24             0.02

รวมเงินลงทุน (ราค าทุน 19,411,050.53 บาท) 13,245,765.06      100.00

กองทุนเปิด  KTAM SET ICT ETF Tracker
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันท่ี 31 พฤษภาค ม 2562
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 

หมายเหตุ 2563 2562
รายได้จากการลงทุน 3

รายได้เงินปันผล 711,912.36 514,505.24
รายได้ดอกเบ้ีย 4,968.95 4,572.79

รวมรายได้ 716,881.31 519,078.03
ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5, 7 44,344.30           41,325.30           
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5 3,795.93             3,537.46             
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5 1,581.65             1,473.87             
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา 5 10,360.67           9,655.45             
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง 5 7,390.64             6,887.59             
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน 5, 7 11,071.30           10,317.55           
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 70,000.00           70,000.00           
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจา่ย -                    15,517.68           
ภาษีเงินได้ 545.71               -                    
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 62,994.73           60,304.24           

รวมค่าใช้จ่าย 212,084.93         219,019.14         
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 504,796.38         300,058.89         

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน 3
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (525,351.68) -                    
รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (459,207.79) (622,540.42)

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม่เกิดข้ึน (984,559.47) (622,540.42)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (479,763.09)        (322,481.53)        

บาท

กองทุนเปิด  KTAM SET ICT ETF Tracker
งบกําไรข าดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาค ม 2563
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2563 2562
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี

รายได้สุทธิจากการลงทุน 504,796.38         300,058.89         
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (525,351.68) -                    
รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (459,207.79) (622,540.42)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (479,763.09) (322,481.53)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (479,763.09) (322,481.53)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี 14,087,068.56     14,409,550.09     
สินทรัพย์สุทธิปลายปี 13,607,305.47 14,087,068.56

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 6.7911 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี 3,000,000           3,000,000           
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี 3,000,000           3,000,000           

บาท

หน่วย

กองทุนเปิด  KTAM SET ICT ETF Tracker
งบแสดงการ เปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาค ม 2563
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 

2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (479,763.09) (322,481.53)
ปรับกระทบการลดลงสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
   ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
รายการตัดบัญชีค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี -                    15,517.68           
การซ้ือเงินลงทุน (1,368,449.00) -                    
การขายเงินลงทุน 657,150.84         -                    
การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย (21,915.37) 2,147.05
การลดลงในสินทรัพย์อ่ืน 12.30                 -                    
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (4,920.15) 4,258.91
การเพ่ิมข้ึนในภาษีเงินได้ค้างจ่าย 231.48 -                    
การลดลงในหน้ีสินอ่ืน (91.10) (5.15)
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 525,351.68         -                    
รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 459,207.79 622,540.42

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (233,184.62) 321,977.38
เงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (233,184.62) 321,977.38
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี 888,287.44         566,310.06         
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี 655,102.82 888,287.44

กองทุนเปิด  KTAM SET ICT ETF Tracker
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาค ม 2563
บาท
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ข้อมูลเพ่ิมเติม : 
* คำนวณจากจำนวนหน่วยท่ีจำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี 
** ข้อมูลต่อหน่วยท่ีรายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ี

เกิดข้ึนในระหว่างปีเนื่องจากช่วงเวลาของรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นข้ึนอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนใน
ระหว่างปี 

*** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใช้เงิน และการซ้ือขายเงินลงทุน ต้องเป็นรายการซ้ือหรือขายเงินลงทุนอย่าง
แท้จริงซ่ึงไม่รวมถึงการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

**** ข้อมูลทางการเงินท่ีสำคัญสำหรับงวด 2557 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีอ่ืนๆ ได้ เนื่องจากมีรอบระยะเวลาบัญชีสั้นกว่าหนึ่งปี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 

2563 2562 2561 2560 2559 2558
ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 4.6956 4.8031 4.7552 4.6245 6.6739 6.3065
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ * 0.1683 0.1000 0.0842 0.1392 0.1831 0.2453
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน ** (0.1751) -        (0.6846) (0.5393) (0.1009) (0.0817)
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน ** (0.1531) (0.2075) 0.8483 0.5308 (2.1316) 0.2038

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนท้ังส้ิน (0.1599) (0.1075) 0.2479 0.1307 (2.0494) 0.3674
หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน -        -        (0.2000) -        -        -        
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 4.5357 4.6956 4.8031 4.7552 4.6245 6.6739

อัตราส่วนของกําไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉล่ียระหว่างปี (%) (3.25) (2.34) 4.92 2.82 (36.85) 8.12

อัตราส่วนการเงินท่ีสําคัญและข้อมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท) 13,607   14,087   14,410   19,021   18,498   33,370   
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี (%) 1.44       1.59       1.77       1.67       1.54       1.00       
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ถัวเฉล่ียระหว่างปี (%) 4.85       3.77       3.47       4.67       4.89       4.72       
อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของการซ้ือขายเงินลงทุน

ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี (%) *** 13.86     -        40.31     34.38     24.98     127.14   

บาท

กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker
ข้ อมูลทางการ เงินท่ีสําคั ญ

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาค ม 2563
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กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
 

1. ลักษณะของกองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker 
กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง และ Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd. 
เป็นท่ีปรึกษากองทุน 
กองทุนเป็นกองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (ดัชนีหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร SET Information and 
Communication Technology Sector Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ท่ี
เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน  
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดในหนังสือชี้ชวน 
 

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน 
งบการเงินของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินได้
จัดทำข้ึนตามหลักเกณฑ์และรูปแบบท่ีกำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชีสำหรับกิจการท่ีดำเนินธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุน” 
งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้
จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 
การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหว่างปี กองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้
สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 
ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มีดังนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 รายได้จากสัญญาท่ีทำกับลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 22 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับ หรือ

จ่ายล่วงหน้า
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การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฎิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุน 
การประกาศใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
ที่ประกาศใช้โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2563  
ฝ่ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกล่าว 
 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 
การแบ่งปันส่วนทุน 
กองทุนจะบันทึกลดกำไรสะสม ณ วันท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล 
การวัดค่าเงินลงทุน 
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน
ประกอบด้วยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงท้ังสิ้นท่ีกองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของ
วันท่ีวัดค่าเงินลงทุน 

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัด
ค่าเงินลงทุน 
ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันท่ีประกาศจ่ายและมีสิทธิท่ีจะได้รับ 
รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 
ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง   
กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันท่ีจำหน่ายเงินลงทุน 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียคร้ังแรก ตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 
ภาษีเงินได้ 
กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา-40-(4)-(ก)-ในอัตราร้อยละ-15-ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย โดยมี
ผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 20 สิงหาคม 2562 
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจำนวนเงินท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์
และหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนท่ีประมาณการไว้   
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 
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4. ขาดทุนสะสมต้นปี 
 บาท 
 2563  2562 
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 23 ส.ค. 56) 5,310,374.87)  5,010,315.98)
ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 23 ส.ค. 56) (8,665,865.31)  (8,665,865.31)
ขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 23 ส.ค. 56) (6,165,285.47)  (5,542,745.05)
การแบ่งปันส่วนทุนสะสม (เร่ิมสะสม 23 ส.ค. 56) (600,000.00)  (600,000.00)
ขาดทุนสะสมต้นปี (10,120,775.91)  (9,798,294.38)

 
5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง และค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน  
ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ    ไม่เกิน 1.605 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์    ไม่เกิน 0.0749 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน    ไม่เกิน 0.214 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษากองทุน  ไม่เกิน 1.07 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง  ไม่เกิน 0.214 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.214 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 

6. เงินฝากธนาคาร    
   

 บาท  อัตราดอกเบี้ย (%) 
ธนาคาร 2563  2562  2563  2562 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 655,102.82 888,287.44 0.35  0.675 
   

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกัน
กับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปน้ี 
 บาท   
 2563  2562  นโยบายการกำหนดราคา 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 44,344.30  41,325.30  ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด) 

ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน 11,071.30  10,317.55  ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 
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ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสำคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนี้  
 บาท 
 2563  2562 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)    

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 3,407.66  3,572.36 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด)   

ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนค้างจา่ย 850.78  891.91 
 

8. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน  
กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 
2.03 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 13.71 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 
 

9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 
กองทุนไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์เพ่ือการเก็งกำไรหรือการค้า 
มูลค่ายุติธรรม 
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ในงบการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นอีกทั้งสินทรัพย์
ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรม โดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุน
เชื ่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี
สาระสำคัญ 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพ่ิมสูงข้ึน ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด
ลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมีความอ่อนไหวต่อการ
ปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากข้ึนเท่านั้น  
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจาก
กองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับ
ความเสียหายจากการเก็บหนี้ 
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ความเสี่ยงด้านตลาด 
กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวน
ของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้าน
ลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความ
ผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้ 
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การบริหารความเสี่ยง 
กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงิน
ลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 
 

10. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2563 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

1 กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 28 นายเสรี  ระบิลทศพร    
2 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)    29 นายชัชพล  สีวลีพันธ์ 
3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 30 นายสมชัย  อมรธรรม 
4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 31 นายไพรัช  มิคะเสน    
5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 32 นายกานต์  ลชิตากุล   
6 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 33 นางสาวอสมา  เลิศลดาศักด์ิ    
7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง 34 นายเทอดยศ  ผจงศิลป์วิวัฒน์   
8 บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์ร่ี 35 นายณัฏภวินท์ มาไพศาลสิน 
9 นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 36 นายอมรศักด์ิ  วงษ์เซ็ง    
10 นายลวรณ แสงสนิท 37 นายสมภพ  ประกายรุ้งทอง   
11 นายสุรพล โอภาสเสถียร 38 นายเทิดศักด์ิ  แสงวิมล    
12 นายธนธัช หงษ์คู 39 นายสมเกียรติ  เรืองอุดม 
13 นายจารุวัฒน์  ไวศยะ 40 นายยืนยง  เทพจำนงค ์
14 นายลือชัย ชัยปริญญา 41 นายศราวุฒิ  อิรนพไพบูลย์ 
15 นายเชิดชัย ชมภูนุกูลรัตน์ 42 นายกิตติศักด์ิ  บุญราศรี   
16 นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดา 43 นายพีรพงศ์  กิจจาการ 
17 นางชวินดา  หาญรัตนกูล 44 นางสุณี  แนวพานิช 
18 นายวิโรจน์  ต้ังเจริญ 45 นางสาววิลาสินี อัศวางกูร 
19 นางสาวดารบุษป ์ ปภาพจน์ 46 นางสุภากร  สุจิรัตนวิมล 
20 นางสาวหัสวรา  แสงรุจิ    47 นายมนตรี  ทวีวิทยากุล 
21 นางสาววรวรรณี ต้ังศิริกุศลวงศ์  48 นายสมคิด  ลิขิตปริญญา  
22 นายเฉลิม  โลกิจแสงทอง 49 นางสาวสุวรรณา  ตัถยาธิคม    
23 นางสาวพิไลวรรณ  อ่องธรรมกุล   50 นางพรพิมพ์  โชคเหรียญสุขชัย 
24 นายกฤษณ์  ณ  สงขลา 51 นายเอกกมล ณ ระนอง 
25 นางรุ้งตวัน  อิศรพันธ์ุ   52 นางสาวทิวารินทร์ วัชรินทรานนท์ 
26 นางสาวประไพ  กวีวงศ์ประเสริฐ   53 นายศรฤทธิ์ เตรียมวรกุล 
27 นางแสงจันทร์  ลี 54 นายณัฏฐะ มหัทธนา 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
55 นางสาวอษรา  เฉลิมมุข 70 นางบัวทิพย์ จันทรกานต์ 
56 นางสาวรณิดา สถานุพงษ์ 71 นางสาวพีรภาว์ สุขโรจน์รัตน์ 
57 นางจุฑามาส  นุชประยูร 72 นายกิตติเชษฐ์  สุรเชษฐพาณิช 
58 นางณัฐชนัญ วังธนากร 73 นางจันทร์เพ็ญ มาลยสุวรรณ 
59 นายวิชชุพงศ์  เจริญเอ่ียม 74 นางสาวนิสาวาสน์  กฤตย์พรายภา 
60 นางสาวอธิจิต มนูชัย 75 นางสาวกุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 
61 นางสาวอนุตตมา  บำรุงศิริ 76 นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล  
62 นายศักด์ิชัย วิมลไชยจิต 77 นางสาวพรพรรณ มาโนชญ์กุล 
63 นางสาวชนิดา โอภานุรักษ์ 78 นางสาวมณีพร ดวงมณี 
64 นายฤทธิศักด์ิ คังคายะ 79 นางสาวนงค์นุช ทองสิน 
65 นางสาววารุณี ทองผิว 80 นางสาวพิมพ์สุภาว์ วงศ์เมืองแก่น 
66 นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน 81 นายชนัต  คงพัฒนสิริ 
67 นางสาวอภิชญา เทียนชัยโรจน์ 82 นายรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์ 
68 นายชนะวิชช์ เลิศล้ำอำไพ 83 นายวรวุฒิ ลาภจิตรกุศล 
69 นางสาวศิวพร  วุดานุพันธ์     

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของบลจ. ท่ี http://www.ktam.co.th 
หรือท่ี website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสำนักงานของ 

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

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ได้ท่ี website  
ของ บลจ.ท่ี http://www.ktam.co.th" 
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รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker 

รอบปีบัญชีระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
วันท่ี รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 

     
 

รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ 
กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสำรอง 
นายชนัต คงพัฒนสิริ นายรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์ 

 นายยืนยง  เทพจำนงค ์
  นางแสงจันทร์  ลี 

 
เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 

เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 
(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย

ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจำเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ท่ี website 
ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ 
กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker 

บริษัทที่ใหผ้ลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รบั  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

1 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

2 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

3 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

4 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

5 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

6 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

7 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

8 บริษัทหลักทรัพย์ ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

9 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

10 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

11 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

12 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จำกัด  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

13 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

14 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

15 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

16 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

17 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

18 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

19 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

20 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

21 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

22 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

23 บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

24 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

25 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

26 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

27 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

28 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

29 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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