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กองทุนรวมอีทีเอฟ  เปรียบเทียบการลงทุนใน  – หุ้น – กองทุนรวมดัชนี 

 คืออะไร 

กองทุนรวมอีทีเอฟ  หรือ Exchange 

Traded Fund เป็นกองทุนรวมที่จด

ทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

เ ห มื อ น หุ้ น  บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ด ย  

บรษิทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม (บลจ.) 

ซึ่งมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามดัชนี

อา้งอิง (Passive Fund) โดยสามารถลงทนุ

ในสินทรัพย์ได้หลากหลายประเภท เช่น  

หุ้นในประเทศ, หุ้นต่างประเทศ หรือ 

ทองคำา 

ตลาดหลักทรัพย

ซื้อขาย

Real-Time

เหมือนหุน 

หุนในประเทศ

หุนตางประเทศ

ทองคำ

น้ำมัน

สินทรัพยอื่นๆ  

+กองทุน

ข้อดีของ  
ผู้ลงทุนสามารถใช้  เป็นเครื่องมือ

กระจายความเสีย่ง ทำาใหล้งทนุในสินทรพัย์

ที่หลากหลายโดยใช้เงินน้อยและไม่ต้อง

วิ เคราะห์หุ้ นรายตัว  มี โอกาสรับผล

ตอบแทนตามดัชนีอ้างอิง และมีโอกาสรับ

เงินปันผลด้วย นอกจากนี้ ETFเป็นกองทุน

รวมที่ซื้อขายเปลี่ยนมือได้โดยสะดวก 

เพราะมีผู้ดูแลสภาพคล่อง ทำาหน้าท่ีส่งคำา

สั่งเสนอซื้อเสนอขาย ผู้ลงทุนสามารถทำา

รายการซือ้ขาย ETF ในตลาดหลกัทรพัยไ์ด้

เมือ่ต้องการโดยเปรยีบเทยีบราคากบัมลูคา่

ทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ (iNAV =  

Indicative Net Asset Value) ที่แสดง

ควบคู่กันระหว่างเวลาซื้อขาย

การลงทุนใน  ต่างจากลงทุนในหุ้น และกองทุนรวมดัชนีอย่างไร

 หุ้น กองทุนรวมดัชนี

เป้าหมายการลงทุน 
(Investment Purpose)

ตามดัชนีอ้างอิง ตามการเปลี่ยนแปลง
ของหุ้น

ตามดัชนีอ้างอิง

การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ได้ ไม่ได้

ราคาซื้อขาย (Price) ณ ราคาตลาด 
(Real-Time Price)

ณ สิ้นวันทำาการ 
(End-of-day Price)

จ�านวนขั้นต�่าที่ใช้ซื้อขาย  
(Board lot)

100 หน่วย 100 หุ้น ไม่ระบุหน่วยแต่มีเงิน
ลงทุนขั้นตำ่า เช่น 

5,000 บาท

ช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Time) เวลาซื้อขายของ ตลท. เวลาที่ บลจ. กำาหนด

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 
(Transaction Fee)

Brokerage Fee บลจ. กำาหนด

วิธีการซื้อขาย 
(Trading Method)

บริษัทหลักทรัพย์ (Broker) บริษัทหลักทรัพย์
จัดการลงทุน (บลจ.)

การช�าระราคา และส่งมอบ 
(Settlement Time)

T+3 T+4

ผลตอบแทน (Return) กำาไรจากส่วนต่างของราคาซื้อขาย/เงินปันผล

ภาษีส�าหรับบุคคลธรรมดากรณี
ก�าไรจากส่วนต่างของราคาซื้อขาย 
(Capital Gain Tax)

ได้รับยกเว้น

ภาษีส�าหรับบุคคลธรรมดากรณี
เงินปันผล (Dividend Tax)

หักภาษี ณ ที่จ่าย 
10%

หักภาษี ณ ที่จ่าย 
10% (สามารถขอ

เครดิตภาษีได้)

หักภาษี ณ ที่จ่าย 
10%

Tip: ผู้ลงทุนสามารถทำาธุรกรรม Short Sell ETF ได้ โดยสอบถามรายละเอียดได้จาก
โบรกเกอร์ที่ใช้บริการได้
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เปรียบเทียบการลงทุนใน  – ทองคำา – กองทุนทองคำา

การลงทุนใน  ต่างจากลงทุนในทองคำา และกองทุนรวมทองคำาอย่างไร

Gold  ทองคำาแท่ง กองทุนทองคำา

การเคลื่อนไหวของราคา ตามราคาทองคำาใน
ตลาดโลกและค่าเงิน 

USD

ตามประกาศ
ที่หน้าร้านค้าทอง

ตามราคาทองคำาใน
ตลาดโลกและค่าเงิน 

USD

ราคาซื้อขาย ณ ราคาตลาด  
(Real Time Price)

ราคาตามประกาศที่
หน้าร้านค้าทอง

ราคา ณ สิ้นวันทำาการ 
(End-of-day Price)

มีผู้จัดการกองทุนดูแลเรื่องการ
ลงทุน

ü û ü

มีผู้ดูแลสภาพคล่อง ü û û

ผลตอบแทน กำาไรจากการซื้อขาย กำาไรจากการซื้อขาย กำาไรจากการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขายขั้นต�่า 300-3,000 บาท 
ขั้นตำ่า 100 หุ้น

ตามนำ้าหนักทองคำา เช่น 
5 บาท, 10 บาท

5,000-20,000 บาท

มีผู้ดูแลเพื่อเก็บรักษาทองค�า 
(ธนาคาร/สถาบันจัดเก็บ
โลหะมีค่า)

ü เก็บรักษาเองหรือ 
ฝากร้านค้าทอง

ü

คุณภาพทองค�า (ตามมาตรฐาน
ทองค�าโลก/ทองค�าในประเทศ)

ü ตามมาตรฐานที่ร้านค้า
ทองกำาหนด

ü

ช่องทางการซื้อขาย ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ 
(โบรกเกอร์)

ร้านค้าทอง ผ่านบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม 

ช่วงเวลาซื้อขาย เวลาซื้อขาย ตลท. เวลาร้านค้าทองกำาหนด เวลาที่ บลจ. กำาหนด

Tip: ผูล้งทนุสามารถขาย  แลว้ขอรบัเปน็ทองคำาแทง่ไดต้ามสดัสว่นทีก่องทนุกำาหนด 
โดยสอบถามรายละเอียดได้จากโบรกเกอร์ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ขั้นตอนการลงทุนใน 

1. เลือก  ที่สนใจ
โดยพิจารณารายละเอียดของสินทรัพย์ที่ไปลงทุน ดัชนีอ้างอิง นโยบายการปันผล  
ค่าบริหารจัดการ ฯลฯ ได้จากเว็บไซต์ผู้ออก ETF

2. ดูราคา  และ INAV
ผู้ลงทุนสามารถดูราคา ETF เปรียบเทียบกับราคา iNAV (indicative NAV) หรือมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธติอ่หน่วยลงทนุโดยประมาณระหวา่งวนั โดยเปน็คา่ทีส่ะทอ้น NAV ของกอง
ทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยผู้ออกกองทุนจะมีการคำานวณและเผยแพร่ค่า iNAV  
ทุก 15-30 วินาที เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง INAV

1DIV 13.22 -0.07 -0.53 13.1841

BCHAY 17.58 -0.20 -1.12 18.1568

CHINA 6.03 +0.09 +1.52 6.0254

EBANK 6.36 +0.02 +0.32 6.3507

ECOMM 5.94 +0.04 +0.68 5.9501

3. ส่งคำาสั่งซื้อขาย
ผู้ลงทุนสามารถใช้ ETF เป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยง ทำาให้ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลาก
หลายโดยใช้เงินน้อยและไม่ต้องวิเคราะห์หุ้นรายตัว มีโอกาสรับผลตอบแทนตามดัชนี/ 
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง และมีโอกาสรับเงินปันผลตามนโยบาย ETF แต่ละกองทุน

Tip: NAV คอืมลูคา่ทรพัยสิ์นของกองทนุตอ่หนว่ย คำานวณจากทรพัยสิ์นทัง้หมดของกอง
ทุนรวมตามราคาตลาด โดยผู้ออกกองทุนจะรายงานให้ทราบทุกสิ้นวันทำาการ

TDEX
SET50

ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

CHINA
CSI300

ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

GLD
ทองค�าแท่ง

ไม่มี

ชื่อย่อหลักทรัพย์
ดัชนีอ้างอิง

นโยบายปันผล
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วิธีการส่งคำาสั่งซื้อขายผ่านผู้แนะนำาการลงทุน (IC)

On Phone 

วิธีการส่งคำาสั่งซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง

On Mobile 

On Desktop 

โทรหาเจ้าหน้าที่การตลาดฯ ของท่าน

“สวัสดีครับ ติดต่อขอซื้อ TDEX ครับ”

 แจ้งชื่อหรือบัญชีลูกค้าเพื่อยืนยันตน

 “ขอทราบชื่อหรือบัญชีเพื่อยืนยันด้วยค่ะ”

บอกชื่อ อีทีเอฟ จ�านวนและราคาที่ต้องการซื้อขาย

“ขอซื้อ TDEX ที่ราคา 9.65 บาท 1,000 หุ้นครับ”

 แจ้งยอดรวม

 “สรุปซื้อ TDEX ที่ราคา 9.65 บาท จำานวน 1,000 หุ้น

 รวมเป็นเงิน 9,650 บาทนะคะ”

ยืนยันราคา

“ตกลงครับ”
Tip: ท่านสามารถดูราคา iNAV ประกอบการตัดสินใจลงทุนใน  ได้จากหน้าจอ
ซื้อขายได้ทันที

เปิด App : Streaming

เปิดโปรแกรม Streaming Pro 
ใส่ชื่อ อีทีเอฟ และราคาที่ต้องการซื้อ/ขาย

คลิกยืนยัน เพื่อส่งคำาสั่ง ซื้อ/ขาย

ใส่ Username
และ Password

เลือก Buy/sell ใส่ชื่อ อีทีเอฟ 
ราคาและปริมาณ
ที่ต้องการซื้อ/ ขาย 

(คลิกยืนยัน)

ความเสี่ยงของการลงทุนใน 

1. ความเสี่ยงด้านราคาหลักทรัพย์
เกดิจากสภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงมกีารเปลีย่นแปลงไป เมือ่ราคาของสินทรพัยอ์า้งองิ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ ETF มีผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ความเสี่ยงด้านผลตอบแทนเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง (Tracking Error)
เกดิเพราะเหตจุำาเปน็หรอืสภาวะตลาดไมเ่อือ้อำานวย เชน่ ความสามารถในการถอืครองสนิทรพัย์
ตามสัดส่วนของดัชนีอ้างอิง ทำาให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนจะเบี่ยงเบนไปจากอัตรา 
ผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง
3. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
เกดิขึน้เมือ่ ETF ทีไ่ปลงทนุในสนิทรพัย์ต่างประเทศมคีวามจำาเป็นต้องใช้เงนิสกลุอืน่ ซึง่อาจทำาให้

 อัตราผลตอบแทนเมื่อคิดเป็นเงินสกุลบาท สูงหรือตำ่ากว่าอัตราผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง
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ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ

รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THSE50070002

ตลาด SET

ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันจดทะเบียน ตลท. 6 กันยายน 2550

จ�านวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 1,760,563,380

ดัชนีอ้างอิง SET 50 Index

ราคา IPO 5.68 บาท

ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำากัด

ที่อยู่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

เบอร์โทรศัพท์ 0-2659-8888

เบอร์โทรสาร 0-2659-8860-1

URL www.one-asset.com

ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำากัด 
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมรวม (ต่อปี) 0.40 %

จ�านวนหน่วยลงทุน (1 CU) 2,000,000 หน่วย

นโยบายปันผล ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง

ชื่อดัชนี SET50 Index

ค�านวณโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดัชนี เป็นดัชนีราคาหุ้นที่ใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 หลักทรัพย์ 
ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่าง
สมำ่าเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อนผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด

ตัวอย่างหลักทรัพย์ PTT, ADVANC, SCB, CPALL, AOT

แหล่งข้อมูล www.set.or.th

ภาพรวม ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2557

ประเภทของ

สินทรัพย์อ้างอิง

ชื่อย่อ

หลักทรัพย์

ดัชนีอ้างอิง เว็บไซต์ รายละเอียด

เพิ่มเติม

หุ้นในประเทศ TDEX ดัชนี SET50 www.one-asset.com หน้า 9

หุ้นในประเทศ ESET50 ดัชนี SET50 www.ktam.co.th หน้า 10

หุ้นในประเทศ TH100 ดัชนี SET100 www.one-asset.com หน้า 11

หุ้นในประเทศ 1DIV ดัชนี SET High Dividend 30 www.one-asset.com หน้า 12

หุ้นในประเทศ ENGY หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค www.tmbam.com หน้า 13

หุ้นในประเทศ ENY หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค www.ktam.co.th หน้า 14

หุ้นในประเทศ EBANK หมวดธุรกิจธนาคาร www.ktam.co.th หน้า 15

หุ้นในประเทศ ECOMM หมวดธุรกิจพาณิชย์ www.ktam.co.th หน้า 16

หุ้นในประเทศ EFOOD หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม www.ktam.co.th หน้า 17

หุ้นในประเทศ EICT หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

www.ktam.co.th หน้า 18

ต่างประเทศ CHINA CSI 300 Index www.ktam.co.th หน้า 19

ต่างประเทศ HK Hang Seng Index www.ktam.co.th หน้า 20

ต่างประเทศ MEM MSCI Emerging Markets Index www.maybank-am.co.th หน้า 21

ต่างประเทศ MEU MSCI EMU Index www.maybank-am.co.th หน้า 22

ต่างประเทศ MJP MSCI Japan Index www.maybank-am.co.th หน้า 23

ต่างประเทศ MUS S&P500 Index www.maybank-am.co.th หน้า 24

สินค้าโภคภัณฑ์ GLD The price of gold bullion 99.5% www.ktam.co.th หน้า 25

สินค้าโภคภัณฑ์ GOLD99 The price of gold bullion 99.5% www.one-asset.com หน้า 26

สินค้าโภคภัณฑ์ KG965 The price of domestic gold 

bullion 96.5%

www.kasikornasset.com หน้า 27

สินค้าโภคภัณฑ์ BCHAY The price of domestic gold 

bullion 96.5%

www.bblam.co.th หน้า 28

สินค้าโภคภัณฑ์ TGOLDETF The price of offshore gold 

bullion 96.5%

www.thanachartfund.com หน้า 29

TDEX
Local
Equity
ETF
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ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิด KTAM SET50 ETF TRACKER

รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THSE50070010

ตลาด SET

ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันจดทะเบียน ตลท. 26 มีนาคม 2557

จ�านวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 429, 290, 490

ดัชนีอ้างอิง SET 50 Index

ราคา IPO 4.66 บาท

ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำากัด

ที่อยู่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120

เบอร์โทรศัพท์ 0-2686-6100

เบอร์โทรสาร 0-2670-0430

URL www.ktam.co.th

ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำากัด (มหาชน) 

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำากัด (มหาชน)
บรษัิทหลกัทรัพย์ เคท ีซมีโิก้ จำากดั
 บรษัิทหลกัทรพัย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมรวม (ต่อปี) 0.30 %

จ�านวนหน่วยลงทุน (1 CU) 1,600,000 หน่วย

นโยบายปันผล ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง

ชื่อดัชนี SET50 Index

ค�านวณโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดัชนี เป็นดัชนีราคาหุ้นที่ใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 หลักทรัพย์ 
ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่าง
สมำ่าเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อนผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด

ตัวอย่างหลักทรัพย์ PTT, ADVANC, SCB, CPALL, AOT

แหล่งข้อมูล www.set.or.th

ESET50
Local
Equity
ETF

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ SET 100 ETF

รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THSE50070003

ตลาด SET

ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันจดทะเบียน ตลท. 21 กุมภาพันธ์ 2556

จ�านวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 446,139,775

ดัชนีอ้างอิง SET 100 Index

ราคา IPO 4.48 บาท

ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำากัด

ที่อยู่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

เบอร์โทรศัพท์ 0-2659-8888

เบอร์โทรสาร 0-2659-8860-1

URL www.one-asset.com

ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำากัด (มหาชน) 

ค่าธรรมเนียมรวม (ต่อปี) 0.78 %

จ�านวนหน่วยลงทุน (1 CU) 1,000,000 หน่วย

นโยบายปันผล ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง

ชื่อดัชนี SET100 Index

ค�านวณโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดัชนี เป็นดัชนีราคาหุ้นที่ใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 100 หลักทรัพย์ 
ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่าง
สมำ่าเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อนผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด

ตัวอย่างหลักทรัพย์ PTT, ADVANC, SCB, CPALL, AOT

แหล่งข้อมูล www.set.or.th

TH100
Local
Equity
ETF
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ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF

รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THSEHD070009

ตลาด SET

ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันจดทะเบียน ตลท. 16 สิงหาคม 2554

จ�านวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 95,193,671

ดัชนีอ้างอิง SETHD Index

ราคา IPO 10.50 บาท

ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำากัด

ที่อยู่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

เบอร์โทรศัพท์ 0-2659-8888

เบอร์โทรสาร 0-2659-8860-1

URL www.one-asset.com

ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมรวม (ต่อปี) 0.86 %

จ�านวนหน่วยลงทุน (1 CU) 1,000,000 หน่วย

นโยบายปันผล ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง

ชื่อดัชนี SET High Dividend 30 Index / SETHD Index

ค�านวณโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดัชนี เพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ 30 หลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าตามราคา
ตลาดสูง (Market Capitalization) มีสภาพคล่องสูงอย่างสมำ่าเสมอ และมีอัตราผลตอบแทน
จากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง

ตัวอย่างหลักทรัพย์ PTTGC, TOP, KTB, LH, SCC

แหล่งข้อมูล www.set.or.th

1DIV
Local
Equity
ETF

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF

รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THENGY070000

ตลาด SET

ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันจดทะเบียน ตลท. 7 สิงหาคม 2551

จ�านวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 729,927,007

ดัชนีอ้างอิง SET Energy & Ulities Sector Index

ราคา IPO 4.11 บาท

ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำากัด

ที่อยู่ 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถ.พระราม 4 เขตบางรัก กทม. 10500

เบอร์โทรศัพท์ 0-2636-1800

เบอร์โทรสาร 0-2636-1820

URL www.tmbam.com

ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน) 

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำากัด 

ค่าธรรมเนียมรวม (ต่อปี) 0.75 %

จ�านวนหน่วยลงทุน (1 CU) 1,000,000 หน่วย

นโยบายปันผล ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง

ชื่อดัชนี SET Energy & Ulities Sector Index

ค�านวณโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดัชนี ดัชนีราคาหมวดธุรกิจพลังงาน (ENERG) เป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ใช้สะท้อน
การเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่จัดอยู่ในหมวดธุรกิจพลังงาน

ตัวอย่างหลักทรัพย์ PTT, TOP, IRPC, ESSO, BCP

แหล่งข้อมูล www.set.or.th

ENGY
Local
Equity
ETF
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ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิด KTAM SET ENERGY ETF TRACKER

รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THENGY070018

ตลาด SET

ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันจดทะเบียน ตลท. 19 มีนาคม 2556

จ�านวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 545,662,889

ดัชนีอ้างอิง SET Energy & Ulities Sector Index

ราคา IPO 5.51 บาท

ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำากัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120

เบอร์โทรศัพท์ 0-2686-6100

เบอร์โทรสาร 0-2670-0430

URL www.ktam.co.th

ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำากัด (มหาชน) 

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด 

ค่าธรรมเนียมรวม (ต่อปี) 0.49 %

จ�านวนหน่วยลงทุน (1 CU) 1,000,000 หน่วย

นโยบายปันผล ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง

ชื่อดัชนี SET Energy & Utilities Sector Index

ค�านวณโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดัชนี ดัชนีราคาหมวดธุรกิจพลังงาน (ENERG) เป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ใช้สะท้อนการเคลื่อนไหว
ของหลักทรัพย์ที่จัดอยู่ในหมวธุรกิจพลังงาน

ตัวอย่างหลักทรัพย์ PTT, TOP, IRPC, ESSO, BCP

แหล่งข้อมูล www.set.or.th

ENY
Local
Equity
ETF

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิด KTAM SET BANKING ETF TRACKER

รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THSEBA070008

ตลาด SET

ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันจดทะเบียน ตลท. 20 พฤศจิกายน 2555

จ�านวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 603,148,434

ดัชนีอ้างอิง SET Banking Sector Index

ราคา IPO 4.97 บาท

ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำากัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120

เบอร์โทรศัพท์ 0-2686-6100

เบอร์โทรสาร 0-2670-0430

URL www.ktam.co.th

ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำากัด (มหาชน) 

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำากัด (มหาชน)
บรษิทัหลกัทรัพย์ เคท ีซีมโิก้ จำากดั 

ค่าธรรมเนียมรวม (ต่อปี) 0.49 %

จ�านวนหน่วยลงทุน (1 CU) 500,000 หน่วย

นโยบายปันผล ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง

ชื่อดัชนี SET Banking Sector Index

ค�านวณโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดัชนี ดัชนีราคาหมวดธุรกิจธนาคาร (BANK) เป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ใช้สะท้อนการเคลื่อนไหว
ของหลักทรัพย์ที่จัดอยู่ในหมวดธุรกิจธนาคาร

ตัวอย่างหลักทรัพย์ SCB, KBANK, BBL, KTB, BAY

แหล่งข้อมูล www.set.or.th

EBANK
Local
Equity
ETF
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ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิด KTAM SET COMMERCE ETF TRACKER

รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THCOMM070007

ตลาด SET

ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันจดทะเบียน ตลท. 11 มิถุนายน 2556

จ�านวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 470,713,758

ดัชนีอ้างอิง SETCommerce Sector Index

ราคา IPO 6.37 บาท

ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำากัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120

เบอร์โทรศัพท์ 0-2686-6100

เบอร์โทรสาร 0-2670-0430

URL www.ktam.co.th

ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำากัด (มหาชน) 

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด 

ค่าธรรมเนียมรวม (ต่อปี) 0.49 %

จ�านวนหน่วยลงทุน (1 CU) 1,000,000 หน่วย

นโยบายปันผล ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง

ชื่อดัชนี SET Commerce Sector Index

ค�านวณโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดัชนี ดัชนีราคาหมวดธุรกิจพาณิชย์ (COMM) เป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ใช้สะท้อนการเคลื่อนไหว
ของหลักทรัพย์ที่จัดอยู่ในหมวดธุรกิจพาณิชย์

ตัวอย่างหลักทรัพย์ CPALL, MAKRO, BIGC, HMPRO, BJC

แหล่งข้อมูล www.set.or.th

ECOMM
Local
Equity
ETF

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิด KTAM SET FOOD AND BEVERAGE ETF TRACKER

รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THFOOD070003

ตลาด SET

ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันจดทะเบียน ตลท. 2 เมษายน 2556

จ�านวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 591,237,854

ดัชนีอ้างอิง SET Food and Beverage Sector Index

ราคา IPO 5.07 บาท

ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำากัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120

เบอร์โทรศัพท์ 0-2686-6100

เบอร์โทรสาร 0-2670-0430

URL www.ktam.co.th

ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำากัด (มหาชน) 

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด 

ค่าธรรมเนียมรวม (ต่อปี) 0.49 %

จ�านวนหน่วยลงทุน (1 CU) 1,000,000 หน่วย

นโยบายปันผล ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง

ชื่อดัชนี SET Food and Beverage Sector Index

ค�านวณโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดัชนี ดัชนีราคาหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD) เป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ใช้สะท้อน
การเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่จัดอยู่ในหมวธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ตัวอย่างหลักทรัพย์ CPF, TUF, MINT, TVO, KSL

แหล่งข้อมูล www.set.or.th

EFOOD
Local
Equity
ETF
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ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์

รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THWE00070007

ตลาด SET

ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันจดทะเบียน ตลท. 22 พฤศจิกายน 2553

จ�านวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 402,917,119

ดัชนีอ้างอิง CSI 300 Index

ราคา IPO 7.45 บาท

ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำากัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120

เบอร์โทรศัพท์ 0-2686-6100

เบอร์โทรสาร 0-2670-0430

URL www.ktam.co.th

ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน) 

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด 

ค่าธรรมเนียมรวม (ต่อปี) 0.64 %

จ�านวนหน่วยลงทุน (1 CU) 1,000,000 หน่วย

นโยบายปันผล ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง

ชื่อดัชนี CSI 300 Index

ค�านวณโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดัชนี เป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้น A-Shares 300 หุ้น ซึ่งจดทะเบียนอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น 
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้

ตัวอย่างหลักทรัพย์ China Merchants Bank, China Minsheng Banking Corp, Bank of Communica-
tions, Ping An Insurance Group, Industrial Bank

แหล่งข้อมูล www.csindex.com.cn

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF TRACKER

รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THICTI070004

ตลาด SET

ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันจดทะเบียน ตลท. 27 สิงหาคม 2556

จ�านวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 441,754,649

ดัชนีอ้างอิง SET ICT Sector Index

ราคา IPO 6.79 บาท

ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำากัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120

เบอร์โทรศัพท์ 0-2686-6100

เบอร์โทรสาร 0-2670-0430

URL www.ktam.co.th

ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำากัด (มหาชน) 

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด 

ค่าธรรมเนียมรวม (ต่อปี) 0.49 %

จ�านวนหน่วยลงทุน (1 CU) 1,000,000 หน่วย

นโยบายปันผล ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง

ชื่อดัชนี SET ICT Sector Index

ค�านวณโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดัชนี ดัชนีราคาหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์
ที่ใช้สะท้อนการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่จัดอยู่ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ตัวอย่างหลักทรัพย์ ADVANC, TRUE, DTAC, INTUCH, SAMART

แหล่งข้อมูล www.set.or.th

CHINAEICT
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ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิดเคแทม ฮ่องกง อีทีเอฟ แทร็กเกอร์

รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THTFHK070008

ตลาด SET

ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันจดทะเบียน ตลท. 19 มิถุนายน 2555

จ�านวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 501,341,087

ดัชนีอ้างอิง Hang Seng Index

ราคา IPO 3.99 บาท

ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำากัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120

เบอร์โทรศัพท์ 0-2686-6100

เบอร์โทรสาร 0-2670-0430

URL www.ktam.co.th

ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด 

ค่าธรรมเนียมรวม (ต่อปี) 0.78 %

จ�านวนหน่วยลงทุน (1 CU) 1,000,000 หน่วย

นโยบายปันผล ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง

ชื่อดัชนี Hang Seng Index

ค�านวณโดย Hang Seng Indexes Company Limited (“HSIL”)

ดัชนี ประกอบด้วยกลุ่มหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงที่มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่อง
สูงที่สุด

ตัวอย่างหลักทรัพย์ HSBC Holdings, Tencent Holdings, China Mobile, AIA Group, China Construc-
tion Bank Corp

แหล่งข้อมูล www.hsi.com.hk

HK

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิดเมย์แบงก์ อีเมอร์จิ้ง อีทีเอฟ

รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THEMEE070007

ตลาด SET

ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันจดทะเบียน ตลท. 15 ธันวาคม 2557

จ�านวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 100,000,000

ดัชนีอ้างอิง MSCI Emerging Markets Index

ราคา IPO 10.00 บาท

ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงค์ (ประเทศไทย) จำากัด

ที่อยู่ อาคารสำานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 25 เลขที่ 999/9 ถ.พระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 

เบอร์โทรศัพท์ 0-2264-5138

เบอร์โทรสาร -

URL www.maybank-am.co.th

ผู้ดูแลสภาพคล่อง คอมเมิร์ซแบงค์ เอจี

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมรวม (ต่อปี) 1.37 %

จ�านวนหน่วยลงทุน (1 CU) 200,000 หน่วย

นโยบายปันผล ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง

ชื่อดัชนี MSCI Emerging Markets Index

ค�านวณโดย Morgan Stanley Capital International Inc. (MSCI)

ดัชนี เป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ใช้สะท้อนการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ที่อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกลุ่ม Emerging Market เช่น รัสเซีย อินเดีย บราซิล จีน 

ตัวอย่างหลักทรัพย์ Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor MFG, Naspers N, ITAU Unibanco, 
America Movil L

แหล่งข้อมูล www.msci.com

MEM
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ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิดเมย์แบงก์ ยูโร อีทีเอฟ

รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THEMUE070007

ตลาด SET

ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันจดทะเบียน ตลท. 15 ธันวาคม 2557

จ�านวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 100,000,000

ดัชนีอ้างอิง MSCI EMU Index

ราคา IPO 10.00 บาท

ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงค์ (ประเทศไทย) จำากัด

ที่อยู่ อาคารสำานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 25 เลขที่ 999/9 ถ.พระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 

เบอร์โทรศัพท์ 0-2264-5138

เบอร์โทรสาร -

URL www.maybank-am.co.th

ผู้ดูแลสภาพคล่อง คอมเมิร์ซแบงค์ เอจี

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมรวม (ต่อปี) 1.20 %

จ�านวนหน่วยลงทุน (1 CU) 200,000 หน่วย

นโยบายปันผล ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง

ชื่อดัชนี MSCI EMU Index

ค�านวณโดย Morgen Stanley Capital International Inc. (MSCI)

ดัชนี เป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ใช้สะท้อนการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ที่อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ของสหภาพยุโรป

ตัวอย่างหลักทรัพย์ Bayer AG, Total AG, Sanofi, Siemens AG, Daimier AG

แหล่งข้อมูล www.msci.com

MEU

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิดเมย์แบงก์ เจแปน อีทีเอฟ

รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THJAPE070003

ตลาด SET

ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันจดทะเบียน ตลท. 15 ธันวาคม 2557

จ�านวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 100,000,000

ดัชนีอ้างอิง MSCI Japan Index

ราคา IPO 10.00 บาท

ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำากัด

ที่อยู่ อาคารสำานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 25 เลขที่ 999/9 ถ.พระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10300

เบอร์โทรศัพท์ 0-2264-5138

เบอร์โทรสาร -

URL www.maybank-am.co.th

ผู้ดูแลสภาพคล่อง คอมเมิร์ซแบงค์ เอจี

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมรวม (ต่อปี) 1.20 %

จ�านวนหน่วยลงทุน (1 CU) 200,000 หน่วย

นโยบายปันผล ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง

ชื่อดัชนี MSCI Japan Index

ค�านวณโดย Morgan Stanley Capital International Inc. (MSCI)

ดัชนี เป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ใช้สะท้อนการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ที่อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น

ตัวอย่างหลักทรัพย์ Toyota Motor Corp, Misubishi UFJ Fin Group, Soft Bank Corp, Honda Motor, 
Sumitomo Mitsui Financial Group

แหล่งข้อมูล www.msci.com

MJP
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ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์

รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THSPDR070004

ตลาด SET

ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันจดทะเบียน ตลท. 8 สิงหาคม 2554

จ�านวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 1,3166,655,694

ดัชนีอ้างอิง The price of gold bullion 99.5%

ราคา IPO 2.28 บาท

ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำากัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120

เบอร์โทรศัพท์ 0-2686-6100

เบอร์โทรสาร 0-2670-0430

URL www.ktam.co.th

ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด

ค่าธรรมเนียมรวม (ต่อปี) 0.82 %

จ�านวนหน่วยลงทุน (1 CU) 1,000,000 หน่วย

นโยบายปันผล ไม่มี

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง

ชื่อดัชนี London Gold A.M. Fixing

ประเภทหลักทรัพย์ ทองคำา

เผยแพร่โดย London Bullion Market Association (LBMA)

ดัชนี เป็นดัชนีราคาทองคำาความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.5% นำ้าหนัก 1 ทรอยออนซ์ ซื้อขายเป็น
สกุลดอลลาร์สหรัฐ

แหล่งข้อมูล www.lbma.org.uk

GLD

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิดเมย์แบงก์ ยูเอส อีทีเอฟ

รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THSAPE070002

ตลาด SET

ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันจดทะเบียน ตลท. 15 ธันวาคม 2557

จ�านวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 100,000,000

ดัชนีอ้างอิง S&P 500 Index

ราคา IPO 10.00 บาท

ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงค์ (ประเทศไทย) จำากัด

ที่อยู่ อาคารสำานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 25 เลขที่ 999/9 ถ.พระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 

เบอร์โทรศัพท์ 0-2264-5138

เบอร์โทรสาร -

URL www.maybank-am.co.th

ผู้ดูแลสภาพคล่อง คอมเมิร์ซแบงค์ เอจี

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมรวม (ต่อปี) 0.77 %

จ�านวนหน่วยลงทุน (1 CU) 200,000 หน่วย

นโยบายปันผล ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง

ชื่อดัชนี Standard & Poor’s 500 Index / S&P 500 Index

ค�านวณโดย S&P Dow Jones Indices

ดัชนี เป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ใช้สะท้อนการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ที่อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกา

ตัวอย่างหลักทรัพย์ Apple Inc, Microsoft Corp, Exxon Mobil Corp, Johnson & Johnson, Berkshire 
Hathaway

แหล่งข้อมูล http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500

MUS
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ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิดเค โกลด์ อีทีเอฟ

รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THGD01070007

ตลาด SET

ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันจดทะเบียน ตลท. 27 ตุลาคม 2554

จ�านวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 368,033,126

ดัชนีอ้างอิง The price of domestic gold bullion of 96.5%

ราคา IPO 24.15 บาท

ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

ที่อยู่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กทม. 10400

เบอร์โทรศัพท์ 0-2673-3999

เบอร์โทรสาร 0-2673-3900

URL www.kasikornasset.com

ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำากัด
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำากัด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำากัด
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมรวม (ต่อปี) 0.43 %

จ�านวนหน่วยลงทุน (1 CU) 250,000 หน่วย

นโยบายปันผล ไม่มี

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง

ชื่อดัชนี London Gold A.M. Fixing

ประเภทหลักทรัพย์ ทองคำา

เผยแพร่โดย London Bullion Market Association (LBMA)

ดัชนี เป็นดัชนีราคาทองคำาความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.5% นำ้าหนัก 1 ทรอยออนซ์ ซื้อขายเป็น
สกุลดอลลาร์สหรัฐ

แหล่งข้อมูล www.lbma.org.uk

KG965

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ โกลด์ อีทีเอฟ

รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THGD02070006

ตลาด SET

ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันจดทะเบียน ตลท. 11 ตุลาคม 2554

จ�านวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 78,256,140

ดัชนีอ้างอิง The price of gold bullion 99.5%

ราคา IPO 22.56 บาท

ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำากัด (มหาชน)

ที่อยู่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

เบอร์โทรศัพท์ 0-2659-8888

เบอร์โทรสาร 0-2659-8860-1

URL www.one-asset.com

ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำากัด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำากัด
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำากัด

ค่าธรรมเนียมรวม (ต่อปี) 0.40 %

จ�านวนหน่วยลงทุน (1 CU) 657,000 หน่วย

นโยบายปันผล ไม่มี

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง

ชื่อดัชนี London Gold A.M. Fixing

ประเภทหลักทรัพย์ ทองคำา

เผยแพร่โดย London Bullion Market Association (LBMA)

ดัชนี เป็นดัชนีราคาทองคำาความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.5% นำ้าหนัก 1 ทรอยออนซ์ ซื้อขายเป็น
สกุลดอลลาร์สหรัฐ

แหล่งข้อมูล www.lbma.org.uk

GOLD99
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ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิดธนาชาต อีทีเอฟ ทองคำาแท่ง

รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THGD03070005

ตลาด SET

ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันจดทะเบียน ตลท. 11 เมษายน 2555

จ�านวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 972, 554, 511

ดัชนีอ้างอิง The price of gold bullion 99.5%

ราคา IPO 5.14 บาท

ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำากัด

ที่อยู่ 231 อาคารธนาชาตปาร์คเพลส ชั้น 5-7 ถ.ราชดำาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

เบอร์โทรศัพท์ -

เบอร์โทรสาร -

URL www.thanachartfund.com

ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด (มหาชน)

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด (มหาชน)
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำากัด

ค่าธรรมเนียมรวม (ต่อปี) 0.43 %

จ�านวนหน่วยลงทุน (1 CU) 634,000 หน่วย

นโยบายปันผล ไม่มี

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง

ชื่อดัชนี London Gold A.M. Fixing

ประเภทหลักทรัพย์ ทองคำา

เผยแพร่โดย London Bullion Market Association (LBMA)

ดัชนี เป็นดัชนีราคาทองคำาความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.5% นำ้าหนัก 1 ทรอยออนซ์ ซื้อขายเป็น
สกุลดอลลาร์สหรัฐ

แหล่งข้อมูล www.lbma.org.uk

TGOLDETF

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิดบัวหลวงเชโกลด์ อีทีเอฟ

รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THGD01070015

ตลาด SET

ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันจดทะเบียน ตลท. 1 พฤศจิกายน 2554

จ�านวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 167,364,017

ดัชนีอ้างอิง The price of domestic gold bullion of 96.5%

ราคา IPO 23.90 บาท

ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำากัด (มหาชน)

ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่มมหาเมฆ 
เขตสาทร กทม. 10120

เบอร์โทรศัพท์ 0-2674-6488

เบอร์โทรสาร 0-2679-5996

URL www.bblam.co.th

ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำากัด
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำากัด
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำากัด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำากัด
บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำากัด
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำากัด

ค่าธรรมเนียมรวม (ต่อปี) 0.20 %

จ�านวนหน่วยลงทุน (1 CU) 1,000,000 หน่วย

นโยบายปันผล ไม่มี

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง

ชื่อดัชนี London Gold A.M. Fixing

ประเภทหลักทรัพย์ ทองคำา

เผยแพร่โดย London Bullion Market Association (LBMA)

ดัชนี เป็นดัชนีราคาทองคำาความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.5% นำ้าหนัก 1 ทรอยออนซ์ ซื้อขายเป็น
สกุลดอลลาร์สหรัฐ

แหล่งข้อมูล www.lbma.org.uk

BCHAY
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รายชื่อบริษัทผู้ออกกองทุน  รายชื่อบริษัทผู้ดูแลสภาพคล่องของ  

ชื่อ/ชื่อย่อ ที่อยู่ หน้าที่

บลจ.กรุงไทย /
KTAM

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำากัด (มหาชน)
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถ.สาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120

ผู้ดูแลกองทุน ESET50, 
ENY, EBANK, ECOMM, 
EFOOD, EICT, CHINA, 
HK และ GLD

บลจ.กสิกรไทย / 
K-Asset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถ.พหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

ผู้ดูแลกองทุน KG965

บลจ.ทหารไทย /
TMBAM

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำากัด
32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถ.พระราม 4 
เขตบางรัก กทม. 10500

ผู้ดูแลกองทุน ENGY

บลจ.ธนชาต / 
Thanachart Fund

บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน ธนชาต จำากัด
231 อาคารธนาชาตปาร์คเพลส ชั้น 5-7 ถ.ราชดำาริ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

ผู้ดูแลกองทุน 
TGOLDETF

บลจ.บัวหลวง /
BBLAM

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำากัด 
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ 
ชั้น 26 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่มมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

ผู้ดูแลกองทุน BCHAY

บลจ.เมย์แบงก์ / 
MBAM

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงค์ 
(ประเทศไทย) จำากัด 
999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
ชั้นที่ 25 พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.

ผู้ดูแลกองทุน MUS, 
MEU, MJP, MEM

บลจ.วรรณ /
ONEAM

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำากัด
989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

ผู้ดูแลกองทุน TDEX, 
TH100, 1DIV และ 
GOLD99

ชื่อ/ชื่อย่อ ที่อยู่ หน้าที่

บล.เคจีไอ / 
KGI

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถ.สาทรใต้ 
แขวงทุ่มมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

ผู้ดูแลสภาพคล่องให้กับ 
TDEX, TH100, 1DIV, 
ESET50 และ HK

บลจ.เคที ซีมิโก้ / 
KTZ

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 แขวงสีลม 
เขตบางรัก กทม. 10120

ผู้ดูแลสภาพคล่องให้กับ 
GLD

บล.ธนชาต / 
TNS

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ ชั้น 19 
ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

ผู้ดูแลสภาพคล่องให้กับ 
TGOLDETF

บล.ภัทร / 
PHATRA

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)
252/6 อาคารสำานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6, 8-11 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310

ผู้ดูแลสภาพคล่องให้กับ 
ENGY และ CHINA

บล.เอเชียพลัส / 
ASP

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำากัด (มหาชน)
17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถ.สาทรใต้ 
แขวงทุ่มมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

ผู้ดูแลสภาพคล่องให้กับ 
ESET50, ENY, EBANK, 
EFOOD, ECOMM และ 
EICT

บ.คอมเมิร์สแบงก์ เอจี/ 
Commerzbank AG

Hong Kong Branch 29th Floor., Two International  

Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong

ผู้ดูแลสภาพคล่องให้กับ 
MUS, MEU, MJP, MEM

บ.วายแอลจี บูลเลี่ยน 
แอนด์ ฟิวเจอร์ส / 
YLG

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส 
653/14 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ (ก่อนถึง ปากซอย 
นราธิวาสฯ 9) ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

ผู้ดูแลสภาพคล่องให้กับ 
BCHAY

บ.ออสสิริส / 
AUS

บริษัท ออสสิริส จำากัด
332 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 15 ห้อง 1504 
ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

ผู้ดูแลสภาพคล่องให้กับ 
GOLD99, KG965, และ 
BCHAY

บ.ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ 
ฟิวเจอร์ส / 
HGF

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำากัด
401-407 มุมถนนแปลงนาม ถนนเยาวราช สัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

ผู้ดูแลสภาพคล่องให้กับ 
GLD, KG965, BCHAY 
และ TGOLDETF
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62 อาคารตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมได�ที่  S-E-T Call Center 0-2229-2222 

www.set.or.th/etf


