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ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมอีทีเอฟ, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (SET Information & Communication Technology Sector Index) ซ่ึงรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ท่ีเป็น
ส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าวด้วย โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่งเน้นท่ีจะลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) กองทุน
อาจจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนผีลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Sector TRI) 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : มี

รายละเอียดกองทุน
AIMC Category Equity General

วันที่จดทะเบียนกองทุน 23/08/2556

ทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 12,130,958.44 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน 4.0436 บาท

จํานวนหน่วยทั้งหมด 3,000,000.0000 หน่วย

หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ 1,000,000 หน่วย

มูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ 4,043,652.81 บาท

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD)

ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด, 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด

ที่ปรึกษากองทุน Yuanta Securities Investment 
Trust Co., Ltd.

ดัชนีชี้วัด
ICT Sector TRI

ตลาดรอง
ช่วงห่างของราคา 0.01

หน่วยการซื้อขาย 100 EICT

Creation/Redemption ขั้นตํ่า 1 ตะกร้า

การขายและรับซื้อคืน
วันทําการขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน

T+5

ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)

ผลการดําเนินงานรายปี

ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
ผลตอบแทน (%) ผลตอบแทน (%ต่อปี)

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี จัดตั้งกองทุน

กองทุน -8.01 -10.53 -17.53 -24.51 -6.44 -7.79 - -6.42

ตัวชี้วัด -7.42 -8.93 -15.71 -23.03 -4.55 -4.81 - -4.39

ความผันผวน
ความผันผวน (%ต่อปี)

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี จัดต้ังกองทุน

กองทุน 11.60 12.21 23.42 22.94 18.17 21.71 - 21.58

ตัวชี้วัด 12.30 12.78 24.65 24.02 18.59 20.83 - 20.79

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนจัดข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

* ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 7 หมายถึง กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ที่มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker 
KTAM SET ICT ETF Tracker 

ผู้ลงทุนต้องทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารน้ีมิใช่หนังสือช้ีชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือช้ีชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ
www.ktam.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือช้ีชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th
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ความเสี่ยงหลักของกองทุน
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงทางตลาด

ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว

ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์

ความเสี่ยงจากการซื้อหรือขายผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)
การจัดการ ไม่เกิน 1.605 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 

0.30)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 
0.03)

นายทะเบียน ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 
0.01)

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน ไม่เกิน 1.07 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.07)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 
0.05)

ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลง
ทุน

ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 
0.07)

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ของ NAV)
การขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.50*

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.50*

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน

- กองทุนต้นทาง ไม่มี

- กองทุนปลายทาง ไม่มี

*บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจ
เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ในอัตราที่แตกต่างกัน

คุณลักษณะของกองทุน
Tracking Error 1 ปี ย้อนหลัง 1.88

Tracking Difference 1 ปี ย้อนหลัง -1.54

ประวัติการจ่ายเงินปันผล (5 คร้ังล่าสุด)
02/03/2561 0.20 บาท/หน่วย

จํานวนทั้งหมด 1 ครั้ง 0.20 บาท/หน่วย

มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก
หมวด (% NAV)

หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 76.31

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร
อันดับความน่า

เชื่อถือ
(% 

NAV)

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 43.65

บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 14.11

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทร
คมนาคม ดิจิทัล

11.12

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น 7.47

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต จัสมิน

6.22

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker 
KTAM SET ICT ETF Tracker 

ผู้ลงทุนต้องทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานย้อนหลังของกลุ่ม Equity General ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563

เปอร์เซ็นต์ไทล์
ผลการดําเนินงาน (%)

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5 -4.29 3.66 -13.91 -5.61 1.85 6.08

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 -7.81 -2.85 -20.03 -8.80 -0.38 4.73

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 -9.68 -6.95 -24.12 -10.42 -1.44 3.80

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 -10.84 -10.10 -26.42 -11.42 -2.48 2.37

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 -12.41 -12.27 -28.77 -15.77 -5.26 0.91

เปอร์เซ็นต์ไทล์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5 9.78 12.54 20.87 12.97 12.07 11.91

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 12.37 15.16 24.92 16.22 14.01 15.40

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 13.45 16.43 26.77 17.55 15.08 15.88

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 14.40 17.47 28.04 18.67 16.07 16.37

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 17.34 19.84 31.01 21.05 18.30 17.81

*ผลการดําเนินงาน / ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุน
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