KTAM SET Commerce ETF Tracker : E-COMM
่ ง:7
ความเสีย

ECOMM ดีอย่างไร

ข้อมูล ณ ว ันที่ 29 ธ ันวาคม 2560

1. ใช ้เงินจํ านวนน ้อยในการลงทุนในหมวดธุรกิจพาณิชย์ ทัง้ อุตสาหกรรม
่ งจากการลงทุนในบริษัทใดเพียงบริษัทเดียว
2. ลดความเสีย
3. ผลตอบแทนมักเคลือ
่ นไหวไปตามปั จจัยของกลุม
่ อุตสาหกรรมมากกว่าเศรษฐกิจโดยรวม

ผลการดําเนินงานของกองทุนเทียบก ับด ัชนีอา้ งอิง

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

ECOMM
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3,000.00 ล ้านบาท
ไม่มก
ี ําหนด
SET Commerce Sector Index
พิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปั นผล ตามทีบ
่ ริษัทจัดการเห็นสมควร
่ งทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความเสีย

กองทุนรวม :

่ งจากการดําเนินงานของผู ้ออกตราสาร
ความเสีย
่ งทีเ่ กิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุม
ความเสีย
่ ธุรกิจ
่ งจากการลงทุนทีก
ความเสีย
่ ระจุกตัว
่ งทีผ
ความเสีย
่ ลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี
่ งจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
ความเสีย
่ งจากการซือ
้ หรือขายผ่านผู ้ร่วมค ้าหน่วยลงทุน
ความเสีย

วันจดทะเบียนกองทุน :

7 มิถน
ุ ายน 2556

ผู ้ดูแลผลประโยชน์ :

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํ ากัด (มหาชน)

ผู ้ดูแลสภาพคล่อง :
ผู ้ร่วมค ้าหน่วยลงทุน :

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํ ากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํ ากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมโิ ก ้ จํ ากัด
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
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กองทุนจะใช ้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy)
โดยมีนโยบายเน ้นลงทุนในหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจพาณิชย์
(SET Commerce Sector Index) ซึง่ รวมถึงหลักทรัพย์ทอ
ี่ ยูร่ ะหว่างการเข ้าหรือออก
จากการเป็ นหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าวด ้วย โดยเฉลีย
่ ในรอบปี
ิ สุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุง่ เน ้นที่
บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
จะลงทุนในหุ ้นเต็มอัตรา (fully invested) ซึง่ อาจพิจารณาเลือกใช ้กลยุทธ์แบบ Full
Replication1 หรือ Optimization2 เพือ
่ ให ้กองทุนสามารถสร ้างผลตอบแทนที่
ใกล ้เคียง กับดัชนีผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพาณิชย์ (SET Commerce Sector
้ ขายล่วงหน ้า (Derivatives)
Total Return Index) กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซือ
เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพ ในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management)
ตามหลักเกณฑ์ทส
ี่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพือ
่ ให ้
พอร์ตการลงทุนสามารถสร ้างผลตอบแทนให ้ใกล ้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวมหมวด
พาณิชย์(SET Commerce Sector Total Return Index)

จํ านวนเงินทุนของโครงการ :
อายุโครงการ :
ดัชนีอ ้างอิง :
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล :
่ งทีส
ความเสีย
่ ําคัญของ

ทีป
่ รึกษากองทุน:
ผู ้จัดการกองทุน :
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ/1,/2,/3 :
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ECOMM
กองทุนเปิ ด KTAM SET Commerce ETF Tracker
กองทุนรวมอีทเี อฟทีล
่ งทุนในตราสารทุน
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หมายเหตุ 1. กราฟเริม
่ ต ้นที่ 100 ทัง้ กองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ
2. กราฟผลตอบแทนรวมเงินปั นผลและนําเงินปั นผลลงทุนต่อในกองทุน (Dividend Reinvest)

้ สุด ณ ว ันที่ 29 ธ ันวาคม 2560)
ผลการดําเนินงาน (สิน
% ตามช่วงเวลา
กองทุน

Year to
Date

% ต่อปี

ย ้อนหลัง ย ้อนหลัง ย ้อนหลัง ย ้อนหลัง ย ้อนหลัง ย ้อนหลัง
ตัง้ แต่วันจด
3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี ทะเบียนกองทุน

ECOMM

21.35% 12.24% 20.95% 21.35% 16.58%

N/A

N/A

Benchmark1

23.90% 14.40% 22.97% 23.90% 17.01%

N/A

N/A

9.07%

9.71%

13.56%

N/A

N/A

17.42%

10.08% 13.28% 11.23% 10.08% 13.63%

N/A

N/A

17.16%

N/A

N/A

-0.45

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
ตัวชีว้ ัด
Information Ratio2

-1.38

12.06% 10.36%

-4.19

-1.88

9.71%

-1.38

-0.26

1

Benchmark = คํานวณจากผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพาณิชย์ SET Commerce Sector Total Return Index

2

่ ง
Information Ratio : แสดงความสามารถของผู ้จัดการกองทุนในการสร ้างผลตอบแทนเมือ
่ เทียบกับความเสีย

7.96%

Tracking Different (TD) ย ้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -2.63% ต่อปี
Tracking Error (TE) ย ้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 1.58% ต่อปี

ปั จจุบันเรียกเก็บจริงในอัตรารวม 0.49% ต่อปี (ไม่รวม VAT)
ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต, ผลการดําเนินงานของกองทุนจัดทําขึน
้ ตาม
มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานทีก
่ ําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษ ัทจ ัดการ
่ :
ชือ
โทรศัพท์ :
ต่างจังหวัดโทรฟรี :
Website :
Email :

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
0-2686-6100
1 800 295 592
www.ktam.co.th
callcenter@ktam.co.th

ตลาดรอง
ช่วงห่างของราคา :
้ ขาย :
หน่วยการซือ
Creation/Redemption :

0.01
100 ECOMM
ขัน
้ ตํ่า 1 ตะกร ้า

ข้อมูลอืน
่ ๆของกองทุน

ิ สุทธิ)
ส ัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทร ัพย์สน
36,167,288.45 บาท
้ สาม ัญ
9.0418 บาท หุน
- BEAUTY
4,000,000.0000 หน่วย
บริษัท บิวตี้ คอมมูนต
ิ ี้ จํ ากัด (มหาชน)
- BJC
1,000,000 หน่วย
บริษัท เบอร์ล ี่ ยุคเกอร์ จํ ากัด (มหาชน)
- COL
9,041,822.11 บาท
บริษัท ซีโอแอล จํ ากัด (มหาชน)
- COM7
35.22
บริษัท คอมเซเว่น จํ ากัด (มหาชน)
5.47
CPALL
บริษัท ซีพ ี ออลล์ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท สยามโกลบอลเฮ ้าส์ จํ ากัด (มหาชน)
1.72%
GLOBAL
- HMPRO
1.03
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํ ากัด (มหาชน)
/1
- IT
บริษัท ไอที ซิต ี้ จํ ากัด (มหาชน)
อาจเปลีย
่ นแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
/2
- KAMART
บริษัท คาร์มาร์ท จํ ากัด (มหาชน)
กรณีบริษัทจัดการประสงค์จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในแต่ละ
กลุม
่ ไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้นักลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
- LOXLEY
บริษัท ล็อกซเล่ย ์ จํ ากัด (มหาชน)
และ/หรือผู ้สนับสนุนการขาย (ถ ้ามี)
- MAKRO
บริษัท สยามแม็คโคร จํ ากัด (มหาชน)
/3
MIDA
บริษัท ไมด ้า แอสเซ็ท จํ ากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวประกอบด ้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน, ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์, ค่าธรรมเนียมทีป
่ รึกษา
้ วนเพิม
- ROBINS
กองทุน, และค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลสภาพคล่อง (โปรดศึกษาหนังสือชีช
่ เติม)
บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าโรบินสัน จํ ากัด (มหาชน)
- SINGER
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํ ากัด (มหาชน)
คําเตือน
เงินฝากธนาคาร
1. การลงทุนในกองทุนทีล
่ งทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets), เฉพาะกลุม
่ ประเทศ (Specific
ิ อืน
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ ตามทีส
่ ํานั กงานกําหนด
่ งสูงกว่าการลงทุนในกองทุนทั่วไป
Countries), หรือเฉพาะกลุม
่ อุตสาหกรรม (Specific Sectors) ถือว่ามีความเสีย
ิ อืน
สินทรัพย์และหนี้สน
่ ๆ
่ งเพิม
้ วนของกองทุน
ทีม
่ น
ี โยบายกระจายการลงทุน โปรดศึกษาข ้อมูลด ้านความเสีย
่ เติมจากหนั งสือชีช
รวม
่ งสูง และเหมาะสมกับนั กลงทุนทีพ
่ งได ้เท่านั น
2. การลงทุนในกองทุนนี้อาจมีความเสีย
่ ร ้อมรับความเสีย
้
ผลตอบแทนในอดีตมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีโอกาสผันผวน
้ และมีโอกาสทีผ
และปรับตัวลดลงอย่างมากได ้ภายในระยะเวลาอันสัน
่ ู ้ลงทุนจะได ้รับเงินคืนน ้อยกว่าเงินลงทุน
เริม
่ แรก
ิ สุทธิ :
มูลค่าทรัพย์สน
มูลค่าต่อหน่วย :
จํ านวนหน่วยทัง้ หมด :
หน่วยต่อตะกร ้าหลักทรัพย์ :
มูลค่าต่อตะกร ้าหลักทรัพย์ :
ราคาต่อกําไรต่อหุ ้น(P/E) :
ราคาปิ ดต่อมูลค่าทางบัญชี(P/B) :
Tracking error จากกองทุนรวมหลัก :
Beta vs SET Index :

นํา้ หน ัก
3.41%
14.61%
1.24%
1.46%
37.71%
3.58%
9.17%
0.10%
0.36%
0.31%
10.16%
0.08%
4.46%
0.22%
13.19%
0.15%
-0.20%
100%

การทีส
่ ําน ักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุม ัติให้จ ัดตงและจ
ั้
ัดการกองทุนรวม มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกําก ับตลาดทุน หรือ สําน ักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ร ับรองถึงความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประก ันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

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

