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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

“เพ่ือการลงทุนอยางมีเปาหมาย” 



 

   
 
 

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุน 
     กองทุนเปด KTAM SET ICT ETF Tracker 

 

 บริษัทขอนําสง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนต้ังแตวันที่ 1 
มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มาเพื่อโปรดทราบ  

 

 บริษัทขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนเปนอยางสูง ที่ไดมอบความไววางใจใหบริษัทบริหารเงินลงทุนของ
ทาน บริษัทยังคงยืนยันในความต้ังใจและทุมเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของทานอยางมีประสิทธิภาพที่สุดตอไป 
  

    
 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 



 

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 

กองทุนเปด KTAM SET ICT ETF Tracker 

กองทุนรวม 
วันจด

ทะเบียน 

ผลการดําเนินงาน (ส้ินสุด ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558) นับตั้งแต
วันจด

ทะเบียน
กองทุน 

NAV ตอ
หนวย 
(บาท) 

ยอนหลัง 
3 เดือน  

ยอนหลัง
6 เดือน  

ยอนหลัง
9 เดือน 

ยอนหลัง
1 ป 

ยอนหลัง
3 ป 

ยอนหลัง 
5 ป 

ยอนหลัง
10 ป 

EICT 23 ส.ค. 2556 5.4103 -12.77% -18.94% -22.64% -20.88% N/A N/A N/A -20.33% 
เกณฑมาตรฐาน 
(Benchmark) 

- - -11.52% -18.75% -23.96% -21.90% - - - -27.42% 

ICT Total 
Return Index 

- - -11.25% -16.90% -20.30% -17.84% - - - -19.55% 

หมายเหตุ :  Benchmark = คํานวณจากผลตอบแทนของดัชนีหมวดธุรกิจพาณิชย (SET ICT Sector Index) 
 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน

ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนนิงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

- การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 

 

แบบแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ของรอบปบัญชีตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

กองทุนเปด KTAM SET ICT ETF Tracker 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * 
(fund's direct expenses) 

 จํานวนเงนิ 
หนวย : พันบาท  

 รอยละของ 
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 

คาธรรมเนียมการจัดการ              39.53  0.15 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน                3.52  0.01 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน                1.41  0.01 

คาธรรมเนียมผูรวมคาหนวยลงทุน                9.87  0.04 

คาธรรมเนียมผูดูแลสภาพคลอง                6.59  0.03 

คาธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน                9.23  0.04 

คาสอบบัญชี              35.00  0.13 

คาการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย              37.49  0.14 

คาส่ิงพิมพ              16.49  0.06 

คาโฆษณาประชาสัมพันธในชวงเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก                6.33  0.02 

คาใชจายอื่น ๆ **              20.44  0.08 

รวมคาใชจายทั้งหมด ***          185.90  0.71 
* เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 
** คาธรรมเนียมและคาใชจายที่แตละรายการมีมูลคานอยกวารอยละ 0.01 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
*** ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย 



 

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

กองทุนเปด KTAM SET ICT ETF Tracker 

ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

อันดับ ช่ือ 
 คานายหนา 

(บาท)  
 อัตราสวน 
คานายหนา  

1 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)            1,299.17  72.07% 

2 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)               503.41  27.93% 

รวม          1,802.58        100.00% 

 

ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

กองทุนเปด KTAM SET ICT ETF Tracker  

วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 
PTR = 0.12 เทา 

 

รายงานสถานะการลงทุนการกูยืมเงินและการกอภาระผกูพัน 

กองทุนเปด KTAM SET ICT ETF Tracker 

มูลคา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 
รายละเอียดการลงทุน  มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ   20,934,252.15 98.95 
 หุนสามัญ  
             หมวดเทคโนโลยี  20,934,252.15 98.95 

 อ่ืนๆ   221,966.88 1.05 
 ประเภทหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามที่สํานักงานกําหนด                       279,641.97  1.32 
 ประเภทรายการคางจายหรือหนี้สินอื่นๆ                          -57,675.09 -0.27 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิ 21,156,219.03 100.00 

 

รายงานสรุปจํานวนเงนิลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้กึ่งทนุ 
กองทุนเปด KTAM SET ICT ETF Tracker 

มูลคา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 
กลุมของตราสาร  มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย  0.00 0.00 
     หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก/ผูรับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผูออกที่มีบริษัทที่ไดรับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
     เปนผูออก/ผูรับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผูออกที่มีบริษัทที่ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในระดับที่ตํ่ากวา  0.00 0.00 
    investment grade หรือไมมี rating เปนผูออก/ผูรับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
สัดสวนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดวาจะลงทุนในกลุม (ง) 15.00% NAV 



 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน port 

กองทุนเปด KTAM SET ICT ETF Tracker 

มูลคา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

 ประเภท ผูออก    มูลคาตาม 

  ราคาตลาด 
หุนสามัญ บริษัท แอดวานซอินโฟรเซอรวิส จํากัด (มหาชน)     10,074,750.00 
หุนสามัญ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)      64,640.00 

หุนสามัญ บริษัท เฟอรร่ัม จํากัด (มหาชน)     33,488.00 
หุนสามัญ บริษัท จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)      553,608.00 
หุนสามัญ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)     14,880.00 

หุนสามัญ บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)     68,761.00 
หุนสามัญ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)      40,125.00 
หุนสามัญ บริษทั แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)      88,375.00 

หุนสามัญ บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)     19,200.00 
หุนสามัญ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)     3,532,497.15 
หุนสามัญ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)     1,839,150.00 

หุนสามัญ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)      463,140.00 
หุนสามัญ บริษัท สามารถคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)     304,380.00 
หุนสามัญ บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)     161,700.00 

หุนสามัญ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)      3,590,400.00 
หุนสามัญ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน)      85,158.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

สถาบันการจัดอันดับความนาเช่ือถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใชสัญลักษณตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองคกรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มี

อายุต้ังแต 1 ป ขึ้นไป จํานวน 8 อันดับ โดยเร่ิมจาก AAA ซึ่งเปนอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเปนอันดับตํ่าสุดซึ่งแตละ
สัญลักษณมีความหมายดังนี้ 

AAA  อันดับเครดิตองคกรหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงตํ่าที่สุด ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและ
คืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม
อื่นๆ 

AA  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงตํ่ามาก ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนใน
เกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวา
อันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA 

A  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในระดับตํ่า ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตน
ในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับ
เครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BBB  องคกรหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงในระดับปานกลาง ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและ
คืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ แตมีความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ 
มากกวา และอาจมีความสามารถในการชําระหนี้ออนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BB  องคกรหรือตราสารหน้ีมีความเสี่ยงในระดับสูง ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตน
ในเกณฑตํ่ากวาระดับปานกลาง และจะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆซ่ึงอาจสงผลใหความสามารถในการชําระหน้ีอยูในเกณฑที่ไมเพียงพอ 

B  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในระดับสูงมาก ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืน
เงินตนในเกณฑตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหนี้ไดตามการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ 

C องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในการผิดนัดชําระหน้ีสูงที่สุด ผูออกตราสารหน้ีไมมีความสามารถในการชําระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนดอยางชัดเจน โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอมอื่นๆ อยางมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหน้ีได 

D  องคกรหรือตราสารหนี้อยูในสภาวะผิดนัดชําระหน้ี โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนได
ตามกําหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ตอทายเพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพ

ของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะส้ัน ทริสเรทต้ิงจะเนนการวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ 

(Default Probability) เปนสําคัญโดยมิไดคํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหน้ี 

(Recovery After Default) แตอยางใด โดยตราสารหน้ีระยะส้ันมีอายุตํ่ากวา 1 ป สัญลักษณและนิยามอันดับเครดิตตรา
สารหนี้ระยะส้ันจําแนกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
T1  ผูออกตราสารหน้ีมีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และนัก

ลงทุนจะไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหน้ีที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับ
เครดิตในระดับดังกลาวซ่ึงมีเคร่ืองหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหน้ีที่สูงย่ิงขึ้น 



 

T2  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชําระ

หนี้ระยะส้ันในระดับที่นาพอใจ 
T3  ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะส้ันในระดับที่ยอมรับได 
T4  ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหน้ีระยะส้ันที่คอนขางออนแอ 

D เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทต้ิงเปนอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะทอนความสามารถ
ในการชําระหนี้ของผูออกตราสารหนี้โดยไมรวมความเส่ียงจากการแปลงคาเงินสกุลเงินบาทเปนสกุลเงินตราตางประเทศ 

นอกจากน้ีทริสเรทต้ิงยังใชเคร่ืองหมาย “(sf)” ตอทายสัญลักษณอันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุวาตราสารหน้ีที่มี
เคร่ืองหมายดังกลาวเปนตราสารท่ีมีโครงสรางซับซอน (Structured Finance Product) ตามเกณฑของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ดวย โดยที่ความหมายของสัญลักษณอันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตาม

นิยามขางตน 
 ทริสเรทต้ิงยังกําหนด “แนวโนมอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะทอนความเปนไปไดของการเปล่ียนแปลง
อันดับเครดิตของผูออกตราสารหน้ีในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทต้ิงจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการ

เปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอมทางธุรกิจในอนาคตของผูออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบตอ
ความสามารถในการชําระหน้ี สวนแนวโนมอันดับเครดิตของตราสารหน้ีโดยสวนใหญจะเทากับแนวโนมอันดับเครดิตของ
องคกรผูออกตราสารนั้นๆ หรือองคกรซ่ึงรับภาระผูกพันในการชําระหน้ีของตราสารน้ันๆ ทั้งนี้ แนวโนมอันดับเครดิตแบง

ออกเปน 4 ระดับ ไดแก 
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไมเปล่ียนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไมเปล่ียนแปลง 

ทริสเรทต้ิงอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเปนขั้นตอนหน่ึงของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทต้ิง

ประกาศผลตอสาธารณะไปแลวในกรณีเม่ือเกิดเหตุการณสําคัญซ่ึงทริสเรทต้ิงพิจารณาแลวเห็นวาอาจสงผลกระทบตอ
ธุรกิจหรือการเงินขององคกรที่ทริสเรทต้ิงจัดอันดับ แตขอมูลดังกลาวยังไมชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไมได เชน การควบ
รวมกิจการ การลงทุนใหม การเปล่ียนแปลงโครงสรางเงินทุน หรือแผนงานตางๆ ฯลฯ โดยจะยังไมมีการเปล่ียนแปลงผล

อันดับเครดิตเดิมแตอยางใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนใหนักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององคกรนั้นๆ รายงาน
เครดิตพินิจประกอบดวย เหตุผล (Rationale) ที่แจงเหตุในการออกประกาศเตือนพรอมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert 
Designation) ไวพรอมกับอันดับเครดิตปจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโนมอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  

เครดิตพินิจ เปนการบอกทิศทางการเปล่ียนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) 
Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไมชัดเจน) 
สถาบันการจัดอันดับความนาเช่ือถือ Fitch Rating 

คําอธิบายการจัดอันดับความนาเช่ือถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเช่ือถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch 

โดยอันดับความนาเช่ือถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเช่ือถือที่มีความเส่ียง “นอยที่สุด” เม่ือเปรียบเทียบ

กับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออก
หรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 



 

AA (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศโดยระดับ

ความนาเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนที่ไดรับการจัดอันดับความ
นาเช่ือถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กนอย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดีมี

ความเปนไปไดมากกวาการเปล่ียนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอ
ความสามารถในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหน้ีอื่นที่
ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือคอนขางตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย การชําระหน้ี
ตามเงื่อนไขของตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการ
ชําระหนี้คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นตํ่าอยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศ
ไทยการปฏิบัติตามเง่ือนไขของตราสารหน้ีและขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความ
ม่ันคงยังจํากัดอยูในระดับหนึ่งเทานั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องเทานั้น 

และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้น ไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการ
ดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นตํ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่น

ในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะท่ีเอื้อตอการดําเนิน
ธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว 

  D (tha) อันดับความนาเช่ือถือเหลานี้ จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหน้ีซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระ

หนี้ในปจจุบัน        

คําอธิบายการจัดอันดับความนาเช่ือถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเม่ือ

เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเช่ือถือนี้จะมอบให
สําหรับอันดับความนาเช่ือถือที่มีความเส่ียง “นอยที่สุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอ่ืนในประเทศ
เดียวกัน และโดยปกติแลวจะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มี

ระดับความนาเช่ือถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ “+” แสดงไวเพิ่มเติมจากอันดับความนาเช่ือถือที่กําหนด 
F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจเม่ือ

gเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเช่ือถือดังกลาวยังไม

อาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่สูงกวา 
F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปาน

กลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ความสามารถใน

การชําระหน้ีดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะส้ันมากกวา
ตราสารที่ไดรับการจัดอันดับที่สูงกวา 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไมแนนอน 

เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหน้ีดังกลาวจะไมแนนอนมาก
ขึ้นตามการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะส้ัน  



 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนสูง 

เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงิน
ขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น    

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความนาเช่ือถือในระยะยาว ในระยะส้ัน สําหรับประเทศไทย 
      เคร่ืองบงชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเช่ือถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกตาง
ออกจากการจัดอันดับความนาเช่ือถือระดับสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไวเพิ่มเติมตอจากอันดับความ

นาเช่ือถือสําหรับประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเช่ือถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะ
ไมมีการระบุสัญลักษณ ตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเช่ือถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ตํ่ากวา “CCC 
(tha)”   

      สําหรับอันดับความนาเช่ือถือในระยะยาวและจะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเช่ือถือ
ในระยะส้ัน นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือจะถูกใชเพื่อแจง

ใหนักลงทุนทราบวามีความเปนไปไดที่จะมีการเปล่ียนแปลงอันดับความนาเช่ือถือและแจงแนวโนมทิศทางของการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว สัญญาณดังกลาวอาจระบุเปน “สัญญาณบวก” ซึ่งบงชี้แนวโนมในการปรับอันดับความนาเช่ือถือให
สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบงช้ีแนวโนมในการปรับอันดับความนาเช่ือถือใหตํ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน” ในกรณีที่อันดับ

ความนาเช่ือถืออาจจะไดรับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงท่ีโดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือมักจะถูกระบุไว
สําหรับชวงระยะเวลาส้ันๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 

เพ่ือเปนทรัพยสินของ 

กองทุนเปด KTAM SET ICT ETF Tracker 

 
สรุปภาวะการลงทุนในกลุมเทคโนโลยีและการส่ือสารเดือนมิถุนายน 2558 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 
 ดัชนีกลุมเทคโนโลยีและการส่ือสาร (SETICT) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ปดที่ 175.30 จุด ปรับตัวลดลงจาก

ส้ินเดือนพฤษภาคม 2557 ที่ 220.43 จุด หรือ 20.47% โดยปจจัยที่กระทบภาวะการลงทุนตอกลุมเทคโนโลยีและการ
ส่ือสารในชวงเดือนมิถุนายน .ถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่สําคัญไดแก  

1. ความคืบหนาการประมูลคล่ืนปลายป โดยเช่ือวาจะมีผูรวมประมูล 4 ราย คือ ADVANC, DTAC, TRUE และ JAS 

2. การเล่ือนวันประมูลของคล่ืน 900 MHz จากเดิมวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เปนวันที่ 15 ธันวาคม 2558 
3. ผลประกอบการโดยรวมที่ออนตัวลง และการแขงขันที่เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรม 
4. ผลการประมูลคล่ืน 1800 MHz ซึ่งไดผูชนะตามคาด คือ ADVANC และ TRUE โดยราคาสุดทายสูงกวาราคาต้ังตน

กวา 150% ทําใหราคาหุนถูกกระทบจากกระแสเร่ืองราคาใบอนุญาตที่แพงกวาคาด 
 

ปจจัยที่คาดวาจะสงผลกระทบตอธนาคารในชวง 6 เดือนขางหนา 
ปจจัยสําคัญที่คาดวาจะมีผลกระทบตอภาวะการลงทุนกลุมเทคโนโลยีและการส่ือสารป 2558 ไดแก 

1. ผลการประมูลคล่ืน 900 MHz หากอางอิงราคาสุดทายท่ีราว 150% ของราคาตั้งตนเชนเดียวกับคล่ืน 1800 MHz 

อาจสงผลกระทบในแงลบตอราคาหุนอีกคร้ัง 
2. ผลประกอบการของกลุมที่จะถูกกระทบจากราคาใบอนุญาตที่แพงกวาคาด 
3. คาดวาการแขงขันที่ลดลง จะเปดโอกาสใหผูประกอบการหารายไดสวนเพิ่มเพื่อชดเชยภาระท่ีตามมาจํานวนมาก

จากการลงทุน 
 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเม่ือเทียบกับรอบปบัญชีกอนหนา 
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มีการลงทุนในตราสารทุนในสัดสวน 99.04% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนเปด KTAM SET ICT ETF Tracker เปนกองทุนที่มีวัตถุประสงคในการสรางผลตอบแทนใกลเคียงกับ

กลุมเทคโนโลยีและการส่ือสาร ดังนั้นสัดสวนการลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดจะเปนการลงทุนในกลุมเทคโนโลยีและการ
ส่ือสาร 

 



 

(บาท)

สินทรัพย

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 28,443,692.41 บาท ) 20,934,252.15

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 61,976.04

ลูกหน้ี

     จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย 319.56

คาใชจายรอการตัดบัญชี 217,346.37

รวมสินทรัพย 21,213,894.12

หน้ีสิน

เจาหน้ี

คาใชจายคางจาย 57,675.09

หน้ีสินรวม 77,725.09

สินทรัพยสุทธิ 21,136,169.03

สินทรัพยสุทธิ :

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 27,164,500.00

กําไรสะสม (7,926,732.90)

บัญชีปรับสมดุลย 1,898,401.93

สินทรัพยสุทธิ 21,136,169.03

จํานวนหนวยลงทุนท่ีออกจําหนายแลวท้ังหมด (หนวย) 4,000,000.0000

สินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน (บาท) 5.2840

กองทุนเปด KTAM SET ICT ETF Tracker
งบดุล

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558

 
 
 



 

(บาท)

รายไดจากการลงทุน

รายไดเงินปนผล 534,974.50

รายไดดอกเบ้ีย 1,332.11

รายไดท้ังสิ้น 536,306.61

คาใชจาย

คาธรรมเนียมการจัดการ 39,525.74

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 3,524.36

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1,409.70

คาธรรมเนียมผูดูแลสภาพคลอง 6,587.61

คาธรรมเนียมผูรวมคาหนวยลงทุน 9,868.28

คาธรรมเนียมวิชาชีพ

     คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน 9,234.94

     คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 34,999.42

คาใชจายในการดําเนินโครงการ 80,749.91

คาใชจายท้ังสิ้น 185,899.96

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 350,406.65

รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น (393,854.75)

     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น (ระหวางป) (5,520,888.16)

     รวมรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (5,914,742.91)

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนหักเงินปนผลจาย (5,564,336.26)

กองทุนเปด KTAM SET ICT ETF Tracker
งบกําไรขาดทุน

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต วันท่ี 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558

 
 
 
 



 

มูลคาท่ี

ตราไว/

จํานวน

ราคาทุน มูลคายุติธรรม

อัตราสวน

ของมูลคา

ยุติธรรม

หุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน
   หุนสามัญ

      ธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคม (D0)

         ADVANC - บริษัท แอดวานซ อนิโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 50,500 13,008,538.41 10,074,750.00 48.13%
         AIT - บมจ.แอด็วานซ อนิฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี 3,500 110,967.43 88,375.00 0.42%
         CSL - บริษัท ซีเอส ล็อกซอนิโฟ จํากัด (มหาชน) 10,100 118,598.56 64,640.00 0.31%
         DTAC - บมจ.โทเท่ิล แอค็เซส คอมมูนิเคช่ัน 40,200 4,424,223.65 1,839,150.00 8.79%
         FER - บมจ.เฟอรรั่ม 32,200 60,990.07 33,488.00 0.16%
         INTUCH - บริษัท อนิทัช โฮลดิ้งส จํากัด(มหาชน) 54,400 4,648,689.32 3,590,400.00 17.15%
         JAS - บริษัท จัสมิน อนิเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 118,800 840,476.56 553,608.00 2.64%
         JMART - บมจ.เจ มารท 8,930 136,547.82 68,761.00 0.33%
         JMART-W2 - ใบสําคัญแสดงสิทธิในหุนสามัญ บมจ.เจมารท 2,005 0.00 0.00
         JTS - บมจ.จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส 12,000 19,720.79 14,880.00 0.07%
         MFEC - บริษัท เอม็ เอฟ อ ีซี จํากัด (มหาชน) 7,500 59,924.55 40,125.00 0.19%
         SAMART - บริษัท สามารถคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 17,100 334,922.65 304,380.00 1.45%
         SAMTEL - บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 10,500 176,807.55 161,700.00 0.77%
         SIM - บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน) 74,700 249,618.45 85,158.00 0.41%
         SVOA - บมจ.เอสวีโอเอ 12,000 17,651.50 19,200.00 0.09%
         THCOM - บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 18,600 646,732.56 463,140.00 2.21%
         TRUE - บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 418,047 3,589,282.54 3,532,497.15 16.87%

      รวม ธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคม (D0) 891,082 28,443,692.41 20,934,252.15 100.00%
   รวม หุนสามัญ 891,082 28,443,692.41 20,934,252.15 100.00%

รวม หุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน 891,082 28,443,692.41 20,934,252.15 100.00%

รวมเงินลงทุน 891,082 28,443,692.41 20,934,252.15 100.00%

กองทุนเปด KTAM SET ICT ETF Tracker

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ 

กองทุนเปด KTAM SET ICT ETF Tracker 

ส้ินสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ 

1 กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 30 นางสาวประไพ  กวีวงศประเสริฐ   

2 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  31 นางสาววีรวรรณ  ธนกิจวรบูลย 

3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส 32 นายยืนยง  เทพจํานงค 

4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 33 นายเทอดยศ  ผจงศิลปวิวัฒน   

5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 34 นายเสรี  ระบิลทศพร    

6 บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย 35 นางสาวอสมา  เลิศลดาศักด์ิ    

7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง 36 นายสมภพ  ประกายรุงทอง   

8 บจก.เคทีบี แอดไวซเซอร่ี  37 นายอมรศักด์ิ  วงษเซ็ง    

9 นายวัชรา  ตันตริยานนท 38 นายสมคิด  ลิขิตปริญญา  

10 นายทรงพล  ชีวะปญญาโรจน 39 นางสาวสุวรรณา  ตัถยาธิคม    

11 นางสุมาลี  สุขสวาง 40 นายศรชัย  เตรียมวรกุล  

12 นายดนัย  สมาโนตม 41 นางสุณี  แนวพานิช 

13 นางชวินดา  หาญรัตนกูล 42 นางสาวอษรา  เฉลิมมุข 

14 นายธวัช อยูยอด 43 นายเทิดศักด์ิ  แสงวิมล    

15 นายเอกนิติ  นิติทัณฑประภาศ 44 นายกานต  ลชิตากุล   

16 นางชนาทิพย  วีระสืบพงศ 45 นางสาววรรณรพีร  ประกอบวรรณกิจ   

17 นายวิโรจน  ต้ังเจริญ 46 นายชัชพล  สีวลีพันธ 

18 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล 47 นายกิตติศักด์ิ  บุญราศรี   

19 นางสาวดารบุษป  ปภาพจน 48 นางแสงสิริ  เนตรอัมพร 

20 นางสาวหัสวรา  แสงรุจิ    49 นางจุฑามาส  นุชประยูร 

21 นางเพ็ญศรี  มีสุขสบาย  50 นายศุภกร  สิงหศรี   

22 นางแสงจันทร  ลี 51 นายสมเกียรติ  เรืองอุดม 

23 นายคมสันติ  วงษอารี 52 นางสาวศิวพร  วุดานุพันธ 

24 นายกฤษณ  ณ  สงขลา 53 นายมนตรี  ทวีวิทยากุล 

25 นางสาวพิไลวรรณ  อองธรรมกุล   54 นางสาวธัญญาพร  ต้ังอุทัยสุข 

26 นายไพรัช  มิคะเสน    55 นางสาวสําเนา  เขียวศิริ 

27 นายสมชัย  อมรธรรม 56 นางสาวอนุตตมา  บํารุงศิริ 

28 นายเฉลิม  โลกิจแสงทอง 57 นางสุภากร  สุจิรัตนวิมล 

29 นางรุงตวัน  อิศรพันธุ   58 นายศราวุฒิ  อิรนพไพบูลย 

 
 
 



 

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ (ตอ) 

กองทุนเปด KTAM SET ICT ETF Tracker 

ส้ินสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ 

59 นางพรพิมพ  โชคเหรียญสุขชัย 65 นายชัยยศ ศิริรัตนบวร 
60 นายกิตติเชษฐ  สุรเชษฐพาณิช 66 นายชาญณรงค  กิตินารถอินทราณี 

61 นางสาวนิสาวาสน  กฤตยพรายภา 67 นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล  

62 นางสาววิลาสินี อัศวางกูร 68 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

63 นางสาวชนิดา โอภานุรักษ 69 นายวรวุฒิ ลาภจิตรกุศล 

64 นายณัฏภวินท มาไพศาลสิน   

 
 ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดที่บริษัทจัดการโดยตรง 

หรือที่ website ของบลจ.ที่ http://www.ktam.co.th  

หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 
 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดที่สํานักงานของบริษัท

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

รายงานการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชี 

กองทุนเปด KTAM SET ICT ETF Tracker 

รอบปบัญชีระหวาง วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

วันที ่ รายละเอียด การดําเนนิการแกไข 

  

 

  
 

 



 

ผลประโยชนที่ไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน

1 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

2 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

3 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

4 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

5 บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

6 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

7 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

8 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

9 บริษัทหลักทรัพย ซิต้ีคอรป (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

10 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

11 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

12 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

13 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

14 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

15 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

16 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

17 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

18 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

19 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

20 บริษัทหลักทรัพย ภทัร จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

21 บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

22 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

23 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

24 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

25 บริษัทหลักทรัพย เจ.พี.มอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

26 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

27 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

28 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

29 บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

การรับผลประโยชนตอบแทน เน่ืองจากการใชบริการบุคคลอืน่ๆ (Soft Commission) ของ

กองทุนเปด KTAM SET ICT ETF Tracker

 บริษัทที่ใหผลประโยชน

 

 
 
 
 



 

 


