
 

 
 
 

 

 

ระดับความเสี่ยงของกองทนุ 

ตํ่า 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2565

EBANK 
กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker 
KTAM SET Banking ETF Tracker

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
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เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker 
 
 บริษัทขอนําส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF 
Tracker ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 มาเพื่อโปรดทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัท
ยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพ่ือบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป 
 
                                                                                                               ขอแสดงความนับถือ 
                                                     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker 

กองทุน 

วันจด
ทะเบียน/ 

วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

NAV 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 เมษายน 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน

EBANK 16 พ.ย. 2555 5.2584 2.57% -0.78% 7.09% 12.04% -2.39% -0.82% N/A 1.27% 
Benchmark  - - -5.41% -8.64% -0.92% 4.16% -5.63% -2.54% N/A 0.69%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน - - 17.59% 18.82% 18.74% 20.87% 27.35% 22.48% N/A 21.39% 

ความผันผวนของตัวช้ีวัด - - 21.09% 22.98% 21.20% 22.36% 28.87% 23.62% N/A 22.21% 

*กองทุนจา่ยเงินปนัผล 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.38 บาทต่อหน่วย 
หมายเหตุ Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธนาคาร (BANK TRI) 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 8.23% ต่อปี 
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 5.66% ต่อปี 
 

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
EBANK* 8.42% -13.69% 32.28% -26.34% 20.33% 17.54% -8.31% -11.03% -16.76% 25.45% 
Benchmark 8.50% -13.22% 33.87% -26.51% 21.88% 18.63% -7.77% -10.45% -19.64% 26.93% 
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

11.08% 26.08% 16.69% 19.88% 19.62% 9.72% 14.43% 12.61% 38.82% 22.39% 

ความผันผวนของตัวชี้วัด 10.87% 26.21% 17.02% 20.78% 20.23% 9.84% 14.67% 13.26% 41.02% 22.85% 

*กองทุนจา่ยเงินปนัผล 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.38 บาทต่อหน่วย 
หมายเหตุ Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธนาคาร (BANK TRI) 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 8.23% ต่อปี 
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 5.66% ต่อปี 

 
  - เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ของ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 

กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  133.93   0.17  
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  10.33   0.01  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  2.96   0.00  
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง  (MARKET MAKER FEE)  19.32   0.03  
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษากองทุน  31.29   0.04  
ค่าสอบบัญช ี  34.71   0.04  
ค่าการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  26.53   0.04  
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ**  8.41   0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***  267.48   0.34  

*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 

กองทุนเปิด  KTAM SET Banking ETF Tracker 
ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 

อันดับ ชื่อ 
ค่านายหน้า 

(บาท) 
อัตราส่วน 
ค่านายหน้า 

- -  -  - 

 
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

กองทุนเปิด  KTAM SET Banking ETF Tracker 
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 

PTR = 21.10% 
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 รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
 กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker 
 มูลค่า ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565 
รายละเอียดการลงทุน EBANK มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   75,125,893.78 95.25 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดธุรกิจการเงิน  75,112,700.88 95.23 
 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น                        13,192.90        0.02 
 อื่นๆ   3,750,541.67 4.75 
       ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด                                        2,581,354.28               3.27 
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ                          1,268,480.72        1.61 
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ                      -99,293.33        0.13 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 78,876,435.45 100.00 
 

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker  

มูลค่า ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565 
กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
     หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
     เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ํากว่า  0.00 0.00 
     investment grade หรือไม่มี rating เปน็ผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker  

มูลค่า ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565 
 ประเภท ผู้ออก             อันดับความ   มูลค่าตาม 
                                                                                                            น่าาเชื่อถือ  ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป      1,176,000.63  
หุ้นสามัญ บมจ. ทุนธนชาต        1,803,200.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนท์เชียลกรุ๊ป       2,970,247.50  
หุ้นสามัญ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)     16,238,000.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)     4,900,220.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)      2,297,550.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)      15,223,500.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)      10,490,775.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)      8,726,320.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)      10,322,550.00 
หุ้นสามัญ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)     964,337.75  
ใบสําคัญแสดงสทิธิท่ีจะซ้ือหุ้น ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)   13,192.90 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

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

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

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

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกจิ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default 
Probability) เป็นสําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery 
After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น
จําแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ
ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหน้ีท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาํระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
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 แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 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 และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรง
ตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า   
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BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตาม
กําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

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

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกําลงัอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

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

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
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)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ําลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 

(บาท) 
สินทรัพย์ 
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 80,103,772.86 บาท) 75,125,893.78
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,580,929.20
ลูกหนี้ 
     จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 1,259,821.38
     ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 8,941.38

รวมสินทรัพย์ 78,975,585.74

หนี้สิน 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 100,598.83

หนี้สินรวม 100,598.83

สินทรัพย์สุทธิ 78,874,986.91

สินทรัพย์สุทธิ : 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 74,505,000.22
กําไรสะสม      56,722,510.11 
บัญชีปรับสมดุลย์     (52,352,523.42)

สินทรัพย์สุทธิ  78,874,986.91

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีออกจําหน่ายแล้วท้ังหมด(หน่วย) 15,000,000.0000
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 5.2583
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กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 
   

 
(บาท) 

รายได้จากการลงทุน 
รายได้เงินปันผล 1,630,748.76
รายได้ดอกเบี้ย 583.05

รายได้ท้ังสิ้น 1,631,331.81

ค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 133,931.91
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 10,334.25
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,953.91
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง 19,316.38
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 
     ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษากองทุน 31,292.49
     ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 34,712.48
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 34,937.42

ค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น 267,478.84

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,363,852.97

รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน 
     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น           (4,453,709.28)
     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น (ระหว่างปี) 8,312,352.89

     รวมรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและที่ยังไม่เกิดข้ึน            3,858,643.61 

 
การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย 5,222,496.58
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กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker  

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

  
มูลค่าท่ีตราไว้/
จํานวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบี้ย /  
เงินปันผล 
ค้างรับ 

มูลค่ายุติธรรม 
อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

หุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น   
   ใบสําคัญแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ   
      หมวดธนาคาร (B0)   
         TTB-W1 - ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด 
(มหาชน) 37,694.00 12,794.99 0.00  13,192.90 0.02%
      รวม หมวดธนาคาร (B0) 37,694.00 12,794.99 0.00  13,192.90 0.02%
   รวม ใบสําคัญแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 37,694.00 12,794.99 0.00  13,192.90 0.02%
   หุ้นสามัญ   
      หมวดธนาคาร (B0)   
         BAY - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 306,300.00 9,315,495.08 0.00  10,490,775.00 13.96%
         BBL - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 79,100.00 13,547,013.92 197,750.00  10,322,550.00 13.74%
         CIMBT - ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด 
(มหาชน) 1,134,515.00 2,244,071.98 11,345.15  964,337.75 1.28%
         KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 99,500.00 17,445,086.18 273,625.00  15,223,500.00 20.26%
         KKP - ธนาคารเกียรตินาคิน 31,800.00 1,536,957.03 69,960.00  2,297,550.00 3.06%
         KTB - ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 574,100.00 10,236,963.34 239,973.80  8,726,320.00 11.62%
         LHFG - บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 884,211.00 1,052,283.70 8,842.11  1,176,000.63 1.57%
         SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 141,200.00 16,449,800.00 0.00  16,238,000.00 21.61%
         TCAP - บมจ. ทุนธนชาต 44,800.00 1,683,768.04 80,640.00  1,803,200.00 2.40%
         TISCO - บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 32,730.00 1,724,969.98 234,019.50  2,970,247.50 3.95%
         TTB - TMBThanachart Bank Public 
Company Limited 3,769,400.00 4,854,568.62 143,237.20  4,900,220.00 6.52%
      รวม หมวดธนาคาร (B0) 7,097,656.00 80,090,977.87 1,259,392.76  75,112,700.88 99.98%
   รวม หุ้นสามัญ 7,097,656.00 80,090,977.87 1,259,392.76  75,112,700.88 99.98%
รวม หุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 7,135,350.00 80,103,772.86 1,259,392.76  75,125,893.78 100.00%
รวมเงินลงทุน 7,135,350.00 80,103,772.86 1,259,392.76  75,125,893.78 100.00%
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker 
 

สรุปภาวการณ์ลงทุนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 
 ดัชนีกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (SETBANK) ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565 ปิดท่ี 383.86 จุด ปรับตัวลดลงจากสิ้นเดือนตุลาคม 2564 
ท่ี 396.05 จุด หรือเพ่ิมข้ึน 3.08% โดยปัจจัยท่ีกระทบภาวะการลงทุนต่อกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง
วันท่ี 30 เมษายน 2565 ท่ีสําคัญ ได้แก่ 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อกลุ่มธนาคารพาณิชย์ 

1. เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงจากมาตรการควบคุม COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบทางลบอย่างมากต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แม้ว่า
สถานการณ์จะเริ่มดูดีขึ้น แต่ก็เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ภายในประเทศอีก ทําให้มีการควบคุมอย่างเข้มงวดในบาง
จังหวัดท่ีมีความเสี่ยงสูง ส่งผลต่อการบริโภคและการฟ้ืนตัวของธุรกิจท่ียังมีความอ่อนแอ 

2. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาตราการขยายการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยอีก 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ส่งผลดีกับกลุ่มธนาคารเล็กน้อยเพราะช่วยให้หนี้สียและการตั้งสํารองไม่เพิ่มขึ้นแรงหลังหมดมาตรการช่วยเหลือในเดือน
มิถุนายน 2564 

3. ผลประกอบการของกลุ่มธนาคารฟื้นตัวดีข้ึน หลังกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน และรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจตลาดทุนท่ีได้
แรงหนุนจากภาวะตลาดทุนที่ดี ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และการสํารองหนี้ลดลงตามแนวโน้ม
คุณภาพหนี้ท่ีดีข้ึน 

 
ปัจจัยท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อธนาคารในปี 2565 

1. ติดตามทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของกนง. หลังจาก Fed เร่งการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าท่ีคาด และอัตรา
เงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก โดยทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารแต่ละประทศนั้นอาจมีความแตกต่างกัน 
ตามภาวะเงินเฟ้อ และความแข็งแกร่งของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

2. ทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น จะช่วยหนุนกําไรของกลุ่มธนาคาร โดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่ เนื่องจากมีความได้เปรียบจาก
การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีเป็น Float rate ได้รวดเร็วกว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

3. การเติบโตของกําไรสุทธิของกลุ่มธนาคารยังคงดีต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ NII ที่คาดธนาคารจะเริ่มปล่อยสินเชื่อ
มากขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การรุกสินเชื่อใน segment ใหม่ๆ ประกอบกับค่าใช้จ่ายสํารองที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง 
จากความกังวลต่อคุณภาพสินทรัพย์ที่เริ่มผ่อนคลาย นอกจากนี้หลายธนาคารยังคงเดินหน้าการปรับตัวเข้าสู่ Digital banking 
ซ่ึงเป็นประโยชน์ในระยะยาว 
 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 
 ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker มีการลงทุนในตราสารทุนลดลง จากร้อยละ 
97.96 เป็นร้อยละ 96.78 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนฯ เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ผลตอบแทนใกล้เคียงกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ดังนั้นสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนท้ังหมดจะเป็นการลงทุนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ 
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องของ กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker 
รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันท่ี 30 เมษายน 2565 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีทําธุรกรรม 
ไม่มีการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์

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

งานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี 
กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker 

รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

     
 

เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 
เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 

(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย
ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจําเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเปน็ธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

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

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ไดรั้บ  เหตุผลในการรับผลประโยชน ์
1 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

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

3 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

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

5 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

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

7 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

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

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

10 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

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

12 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

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

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

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

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

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

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

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

20 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จํากัด  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

21 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

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

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

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

25 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

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

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

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