KTAM SET ICT ETF Tracker : EICT
่ ง:7
ความเสีย
ข้อมูล ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ผลการดําเนินงานของกองทุนเทียบก ับด ัชนีอา้ งอิง

EICT ดีอย่างไร
่ สาร ทัง้ อุตสาหกรรม
1. ใช ้เงินจํานวนน ้อยในการลงทุนในกลุ่มหุ ้นธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ งจากการลงทุนในบริษัทใดเพียงบริษัทเดียว
2. ลดความเสีย
3. ผลตอบแทนมักเคลือ
่ นไหวไปตามปั จจัยของกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
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รายละเอียดกองทุน
EICT
กองทุนเปิ ด KTAM SET ICT ETF Tracker
กองทุนรวมอีทเี อฟทีล
่ งทุนในตราสารทุน
กองทุนจะใช ้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management
Strategy) โดยมีนโยบายเน ้นลงทุนในหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นส่วนประกอบ
่ สาร
ของดัชนีอ ้างอิง (ดัชนีหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
(SET Information & Communication Technology Sector Index))
ซึง่ รวมถึงหลักทรัพย์ทอ
ี่ ยูร่ ะหว่างการเข ้าหรือออกจากการเป็ น
่ ในรอบปี
หลักทรัพย์ทเี่ ป็ นส่วนประกอบของดัชนีอ ้างอิงด ้วย โดยเฉลีย
ิ สุทธิของกองทุน
บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน

Ticker :
AIMC Category :
่ กองทุน :
ชือ
ประเภทกองทุนรวม :
นโยบายการลงทุน :

จํานวนเงินทุนของโครงการ:
อายุโครงการ :
ดัชนีอ ้างอิง :
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล :

3,000.00 ล ้านบาท
ไม่มก
ี ําหนด
่ สาร (SET Information
ดัชนีหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
& Communication Technology Sector Index)
พิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปั นผล ตามทีบ
่ ริษัทจัดการเห็นสมควร

ทีป
่ รึกษากองทุน:
ผู ้จัดการกองทุน :
/1,/2,/3
:
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ

่ งทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความเสีย
่ งจากการดําเนินงานของผู ้ออกตราสาร
ความเสีย
่ งทีเ่ กิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มธุรกิจ
ความเสีย
่ งจากการลงทุนทีก
ความเสีย
่ ระจุกตัว
่ งทีผ
ความเสีย
่ ลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี
่
ความเสียงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
่ งจากการซือ
้ หรือขายผ่านผู ้ร่วมค ้าหน่วยลงทุน
ความเสีย
23 สิงหาคม 2556
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก ้ จํากัด
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
ปั จจุบน
ั เรียกเก็บจริงในอัตรารวม 0.49% ต่อปี (ไม่รวม VAT)

่ :
ชือ
โทรศัพท์ :
ต่างจังหวัดโทรฟรี :
Website :

บริษ ัทจ ัดการ
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
0-2686-6100
1 800 295 592
www.ktam.co.th

่ งทีส
ความเสีย
่ ําคัญของ
กองทุนรวม :

วันจดทะเบียนกองทุน :
ผู ้ดูแลผลประโยชน์ :
ผู ้ดูแลสภาพคล่อง :
ผู ้ร่วมค ้าหน่วยลงทุน :

ข้อมูลอืน
่ ๆของกองทุน
ิ สุทธิ :
19,020,807.65 บาท
มูลค่าทรัพย์สน
มูลค่าต่อหน่วย :
4.7552 บาท
จํานวนหน่วยทัง้ หมด :
4,000,000.0000 หน่วย
หน่วยต่อตะกร ้าหลักทรัพย์ :
500,000 หน่วย
มูลค่าต่อตะกร ้าหลักทรัพย์ :
2,377,600.96 บาท
24.00
ราคาต่อกําไรต่อหุ ้น(P/E) :
2.98
ราคาปิ ดต่อมูลค่าทางบัญชี
2.28%
Tracking error ของดัชนีอ ้างอิง :
1.07
Beta vs SET Index :
/1
อาจเปลีย
่ นแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
/2
กรณีบริษัทจัดการประสงค์จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้นักลงทุนทราบ
รายละเอียดล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู ้สนับสนุนการขาย (ถ ้ามี)
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หมายเหตุ 1. กราฟเริม
่ ต ้นที่ 100 ทัง้ กองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ
2. กราฟผลตอบแทนรวมเงินปั นผลและนําเงินปั นผลลงทุนต่อในกองทุน (Dividend Reinvest)

้ สุด ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2560)
ผลการดําเนินงาน (สิน
Year to
Date

EICT
Benchmark1

7.55%
9.21%

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
ตัวชีว้ ด
ั
Information Ratio

การทีส
่ ําน ักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

ตัง้ แต่วน
ั

ย ้อนหลัง ย ้อนหลัง ย ้อนหลัง ย ้อนหลัง ย ้อนหลัง ย ้อนหลัง
จดทะเบียน
3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี
กองทุน

-8.97%
-9.06%

N/A
N/A

N/A
N/A

-9.01%
-8.18%

10.71%

9.45% 10.55% 15.81% 23.82%

N/A

N/A

24.80%

10.97%

9.49% 10.88% 15.68% 22.18%

N/A

N/A

23.13%

N/A

N/A

-0.12

2

-0.29

2.90% 8.94%
3.33% 11.24%

-0.16

-0.31

2.83%
4.98%

-1.04

0.16

1

่ สาร (SET ICT Sector Total Return Index)
Benchmark = คํานวณจากผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

2

่ ง
Information Ratio : แสดงความสามารถของผู ้จัดการกองทุนในการสร ้างผลตอบแทนเมือ
่ เทียบกับความเสีย

Tracking Different (TD) ย ้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -2.15% ต่อปี
Tracking Error (TE) ย ้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 2.45% ต่อปี

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผลการดําเนินงานของกองทุนจัดทําขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานที่
กําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ตลาดรอง
ช่วงห่างของราคา :
0.01
้ ขาย :
หน่วยการซือ
100
Creation/Redemption :
ขัน
้ ตํา่ 1 ตะกร ้า
ิ สุทธิ)
ส ัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทร ัพย์สน
ส ัดส่วน

หุน
้ สาม ัญ

ADVANC
AIT
CSL
DTAC
FER
ILINK
INTUCH
JAS
JMART
JTS
MFEC
SAMART
SAMTEL
SIM
SVOA
THCOM
TRUE

38.47%
0.47%
0.66%
7.55%
0.09%
0.39%
13.54%
3.32%
0.64%
0.14%
0.61%
1.16%
1.15%
0.42%
0.24%
1.41%
17.09%
10.63%
1.98%
0.46%
-0.41%
100%

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ จํากัด (มหาชน)
่ เทคโนโลยี จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิล
่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท เฟอร์รั่ม จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอร์ลงิ้ ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจ มาร์ท จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอส ังหาริมทร ัพย์
เงินฝากธนาคาร
ิ อืน
ประเภทหล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
่ ตามทีส
่ ําน ักงานกําหนด
ิ อืน
้ น
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนีส
่ ๆ
-

รวม
ิ สุทธิ)
การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทร ัพย์สน
ประเภทหลักทรัพย์หรือ
ิ อืน
ทรัพย์สน
่ ตามที่
สํานักงานกําหนด,
0.46%
เงินฝากธนาคาร,
1.98%

ิ
ประเภทรายการค ้างจ่ายหรือหนีส
้ น
อืน
่ ๆ, -0.41%

หน่วยลงทุนในกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์,
10.63%

/3

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวประกอบด ้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน,
ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์, ค่าธรรมเนียมทีป
่ รึกษากองทุน, และค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลสภาพคล่อง
้ วนเพิม
(โปรดศึกษาหนังสือชีช
่ เติม)
คําเตือน
1. การลงทุนในกองทุนทีล
่ งทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets), เฉพาะกลุ่มประเทศ (Specific
่ งสูงกว่าการลงทุนใน
Countries), หรือเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม (Specific Sectors) ถือว่ามีความเสีย
่ งเพิม
้ วน
กองทุนทัว่ ไปทีม
่ น
ี โยบายกระจายการลงทุน โปรดศึกษาข ้อมูลด ้านความเสีย
่ เติมจากหนังสือชีช
ของกองทุน
่ งสูง และเหมาะสมกับนักลงทุนทีพ
่ งได ้เท่านัน
2. การลงทุนในกองทุนนีอ
้ าจมีความเสีย
่ ร ้อมรับความเสีย
้
ผลตอบแทนในอดีตมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีโอกาสผัน
้ และมีโอกาสทีผ
ผวน และปรับตัวลดลงอย่างมากได ้ภายในระยะเวลาอันสัน
่ ู ้ลงทุนจะได ้รับเงินคืนน ้อยกว่า
เงินลงทุนเริม
่ แรก

% ต่อปี

% ตามช่วงเวลา
กองทุน

TRUE, 17.09%
ADVANC, 38.47%

THCOM, 1.41%
SVOA, 0.24%
SIM, 0.42%
SAMTEL, 1.15%

AIT, 0.47%

SAMART, 1.16%
CSL, 0.66%

MFEC, 0.61%

DTAC, 7.55%

JTS, 0.14%

FER, 0.09%
JMART, 0.64%

JAS, 3.32%

INTUCH, 13.54%

ILINK, 0.39%

่ ง ผูล
้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนต ัดสินใจลงทุน
การลงทุนมีความเสีย
้ วน ผูล
้ วนได้ทบ
้ ใิ ช่หน ังสือชีช
เอกสารนีม
้ งทุนสามารถขอร ับหน ังสือชีช
ี่ ริษ ัทจ ัดการ ผูส
้ น ับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th

