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ตลาดหลักทรัพย

ซื้อขาย
Real-time

เหมือนหุน 

หุนในประเทศ

หุนตางประเทศ

ทองคํา

นํ้ามัน

สินทรัพยอื่นๆ 

+กองทุน

ETF หรือ Exchange Traded Fund เปนกองทุนรวมที่มาจดทะเบียน
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ

ETF เปนนวัตกรรมที่รวมความโดดเดนของการเปนกองทุนและหุนเขามาดวยกัน
โดย ETF เปดโอกาสใหนักลงทุนสามารถลงทุนในสินทรัพยที่หลากหลาย
เหมือนกับลงทุนผานกองทุนรวม เชน หุนในประเทศ หุนตางประเทศ ทองคำ น้ำมัน
ในขณะเดียวกันนักลงทุนสามารถซื้อขาย ETF ไดเหมือนกับหุน

ETF คืออะไร ใครเป�นผู�จัดตั้งและบร�หารการลงทุนของ ETF

ETF ต�างกับกองทุนรวมและหุ�นอย�างไร

ETF เปนกองทุนที่จัดตั้งโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม (บลจ.)
ซึ่งจะบริหารสินทรัพยใหไดผลตอบแทนตามดัชนีอางอิง (Passive Fund) 
ตามนโยบายที่ไดประกาศไวในหนังสือชี้ชวน

ETF เปนกองทุนรวมที่ซื้อขายแบบ Real-time เหมือนหุน ทำใหรับรูตนทุนและกำไร
ไดทันทีเพราะทราบราคาซื้อขาย โดยไมตองรอราคาปด ณ สิ้นวัน

การซื้อขายของกองทุนรวมนั้นนักลงทุนไมมีโอกาสรูราคา NAV ตองรอจนถึงสิ้นวัน
ทำการ จึงจะสามารถรูราคา NAV ที่นักลงทุนลงทุนได

การลงทุนใน ETF นักลงทุนจะทำธุรกรรมการซื้อขายกับโบรกเกอร ซึ่งตางจากการลงทุน
ในกองทุนรวมที่นักลงทุนจะทำธุรกรรมผานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม (บลจ.)

ในกรณีที่นักลงทุนมีบัญชีซื้อขายแบบ margin นักลงทุนสามารถใชบัญชีดังกลาว
ซื้อขาย ETF ได นอกจากนั้นนักลงทุนยังสามารถทำธุรกรรม Short Sell ETF 
ไดอีกดวย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดไดจากโบรกเกอรที่ใชบริการ

2 3



สะดวก ไมตองวิเคราะหหุนรายตัว
สามารถลงทุนไดทั้งหุนในประเทศ
หุนตางประเทศ ทองคำ น้ำมัน

มั่นใจ ซื้อขายไดราคา Real-time
เหมือนหุน ผานโบรกเกอร
ในตลาดหลักทรัพยฯ

ปลอดภัย ไมตองหาที่เก็บรักษา
สินทรัพย (หุน/ทองคำ) เพราะมี
สถาบันจัดเก็บรักษาพรอมผูกำกับ
ดูแล

ใชเงินจำนวนนอยในการลงทุนใน
สินทรัพยประเภทใดประเภทหนึ่ง
หรือกลุมหุนทั้งอุตสาหกรรม

สามารถแบงสัดสวนการลงทุน
กระจายไปยังกองทุนอีทีเอฟ 
กลุมอุตสาหกรรมตางๆ เพื่อสราง
พอรตการลงทุนที่เหมาะสมกับ
ผูลงทุนได

ตามประกาศที่หนารานคาทอง

โปรงใส สามารถตรวจสอบนโยบาย
การลงทุน ผลการดำเนินงาน และ
การถือครองหลักทรัพยไดตลอดเวลา

มีโอกาสรับผลตอบแทนจากการ
ปรับตัวขึ้นของหลักทรัพยที่ไปลงทุน
ตามดัชนีอางอิงและมีโอกาสรับเงิน
ปนผลจากการปนผลของหุนที่ไป
ลงทุนตามนโยบายและเงื่อนไขของ
หนังสือชี้ชวน นอกจากนั้นการลงทุน
โดยรับผลตอบแทนอางอิงดัชนียัง
ทำใหนักลงทุนสามารถหลีกเลี่ยงการ
เลือกหุนผิดตัว (Stock Selection Error)

มีผูจัดการกองทุน ดูแลการซื้อขาย
หลักทรัพยใหเปนไปตามนโยบาย
การลงทุน

มีผูดูแลสภาพคลอง ทำใหสามารถ
ซื้อขายไดตลอดเวลา

ข�อดีของ ETFความแตกต�างของ ETF เทียบกองทุนรวม
และการลงทุนโดยตรง

Equiy ETF กองทุนหุน หุนรายตัว

ตองซื้อหลายตัว
มีการกระจายการลงทุน
(การกระจายความเสี่ยง)

ซื้อขาย ณ. ราคาตลาด
(Real Time Price)

มีผูจัดการกองทุน
ดูแลเรื่องการลงทุน

มีผูดูแลสภาพคลอง

มีตนทุนในการลงทุน
หุนตางประเทศ

ลงทุนหุนในประเทศ
และในตางประเทศ

กำไรจากการซื้อขาย
เงินปนผล

ผลตอบแทน

ผานบริษัทหลักทรัพย
(โบรกเกอร)

ชองทางการซื้อขาย

เวลาซื้อขาย ตลท.ชวงเวลาซื้อขาย

ราคา ณ. สิ้นวันทำการ
(End-of-day Price)

กำไรจากการซื้อขาย
เงินปนผล

ผานบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวม (บลจ.)

เวลาที่ บลจ. กำหนด

(ตาม Demand-Supply)

กำไรจากการซื้อขาย
เงินปนผล

ผานบริษัทหลักทรัพย
(โบรกเกอร)

เวลาซื้อขาย ตลท.

(ตาม Demand-Supply)

Gold ETF กองทุนทองคำ ทองคำแทง

การเคลื่อนไหวของราคา

ราคาตามประกาศที่
หนารานคาทอง

ราคาซื้อขาย

มีผูดูแลสภาพคลอง

ผลตอบแทน

ตามน้ำหนักทองคำ
เชน 5 บาท, 10 บาท

มูลคาซื้อขายขั้นต่ำ

มีผูดูแลเพื่อเก็บรักษา
ทองคำ(ธนาคาร/
สถาบันจัดเก็บโลหะมีคา)

ตามมาตรฐานที่
รานคาทองกำหนด

เก็บรักษาเองหรือ
ฝากรานคาทอง

คุณภาพทองคำ
(ตามมาตรฐานทองคำโลก/
ทองคำในประเทศ)

รานคาทองชองทางการซื้อขาย

ตามราคาทองคำในตลาดโลก
และคาเงิน USD

ราคา ณ. สิ้นวันทำการ
(End-of-day Price)

ผานบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวม (บลจ.)

ตามราคาทองคำในตลาดโลก
และคาเงิน USD

ณ ราคาตลาด
(Real Time Price)

มีผูจัดการกองทุนดูแล
เรื่องการลงทุน

ผานบริษัทหลักทรัพย
(โบรกเกอร)

เวลารานคาทองกำหนดชวงเวลาซื้อขาย เวลาที่ บลจ. กำหนดเวลาซื้อขาย ตลท.

กำไรจากการซื้อขายกำไรจากการซื้อขายกำไรจากการซื้อขาย

300-3,000 บาท
ขั้นต่ำ 100 หุน

5,000-20,000 บาท
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โทรหาเจาหนาที่การตลาดฯ ของทาน

แจงชื่อหรือบัญชีลูกคาเพื่อยืนยันตัวตน

On Phone

ว�ธีการส�งคำสั่งซื้อ / ขาย ผ�านผู�แนะนำการลงทุน 
Investment Consultan (IC)

Tip : การลงทุน

วันน้ีทานสามารถซ้ือ ETF ไดท่ีธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

สนใจติดตอ KTB Call Center 1551

Tip : การลงทุน

ขั้นตอนการซื้อขาย ETF

NAV และ iNAV คืออะไร ใช�ทำอะไร

NAV: Net Asset Value

คือ มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนตอหนวย คำนวณจากทรัพยสินทั้งหมดของกองทุน
รวมตามราคาตลาด ตลอดจนผลประโยชนตางๆ ที่กองทุนรวมไดรับจากการลงทุน
หักออกดวยคาใชจายและหนี้สินของกองทุนรวมนั้น เทียบกับจำนวนหนวยของกองทุน 
โดยผูออกกองทุนจะรายงานใหทราบทุกสิ้นวันทำการ

คือ มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนโดยประมาณระหวางวัน เปนคาที่สะทอน NAV 
ของกองทุนรวมอีทีเอฟ ณ ขณะนั้นๆ โดยผูออกกองทุน จะมีการคำนวณและเผยแพร
คา iNAV ทุก 15 หรือ 30 วินาที เพื่อใหนักลงทุนทราบและใชเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน

iNAV: Indicative NAV

เลือก ETF ที่ทานสนใจ โดยสามารถดูรายละเอียดของหลักทรัพยที่ไปลงทุนไดจาก
เว็บไซต ผูออกกองทุน

ดูราคา ETF และ iNAV เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

สงคำสั่งซื้อขายผานเจาหนาที่การตลาดหรือสงคำสั่งซื้อขายทางอินเตอรเน็ตดวย
ตนเองไดเหมือนหุน (ซ้ือขายข้ันต่ำ 100 หุน (1 Board lot) ประมาณ 300 – 3,000 บาท)

สำหรับทานที่ยังไมมีบัญชี สามารถเปดบัญชีไดโดยใชเอกสารคือ สำเนาบัตรประชาชน,
สำเนาทะเบียนบาน, สำเนาสมุดบัญชี และคำขอเปดบัญชี (ติดตอขอไดที่โบรกเกอรทุกแหง)

“สวัสดีครับ ติดตอขอซื้อ TDEX ครับ”

“ขอทราบชื่อหรือบัญชีเพื่อยืนยันดวยคะ”

“ขอซื้อ TDEX ที่ราคา 9.65 บาท 1,000 หุนครับ”

บอกชื่อ อีทีเอฟ จำนวนและราคาที่ตองการซื้อขาย

“สรุปซื้อ TDEX ที่ราคา 9.65 ยาท จำนวน 1,000 หุน
รวมเปนเงิน 9,650 บาทนะคะ”

แจงยอดรวม

“ตกลงครับ”

ยืนยันราคา
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สินคาอางอิง ชื่อยอ
หลักทรัพย

บริษัทจัดการ
ลงทุน

รายละเอียด
เพิ่มเติม

หลักทรัพยที่ลงทุน

ภาพรวม ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� ณ วันที่ 30 ธ.ค. 56  ว�ธีการส�งคำสั่งซื้อ / ขายผ�านอินเตอร�เน็ตด�วยตนเอง

เปด App : Streaming

เปดโปรแกรม Streaming Pro ใสชื่อ อีทีเอฟ
และราคาที่ตองการซื้อ/ขาย

คลิกยืนยัน เพื่อสงคำสั่ง ซื้อ/ขาย

ใส Usename
และ Password เลือก Buy/Sell

ใสชื่อ อีทีเอฟ ราคา
และปริมาณ

ที่ตองการซื้อ/ขาย
(คลิกยืนยัน)

On Mobile

On Desktop

หุนในดัชนี SET50 TDEX บลจ.วรรณ หนา 10

หุนในดัชนี SET100  TH100  บลจ.วรรณ  หนา 11

หุนในดัชนี SETHD  1DIV  บลจ.วรรณ  หนา 12

หุนในดัชนีกลุมพลังงาน (Energy & Utilities Sector)  ENGY  บลจ.ทหารไทย  หนา 13

หุนในดัชนีกลุมพลังงาน (Energy & Utilities Sector) ENY  บลจ.กรุงไทย  หนา 14 

หุนในดัชนีกลุมแบงค (Banking Sector)  EBANK  บลจ.กรุงไทย  หนา 15

หุนในดัชนีกลุมอาหารและเครื่องดื่ม  EFOOD  บลจ.กรุงไทย  หนา 16
(Food & Beverage Sector) 

หุนในดัชนีกลุมพาณิชย (Commerce Sector)  ECOMM  บลจ.กรุงไทย  หนา 17

หุนในดัชนีกลุมไอซีที (ICT Sector)  EICT  บลจ.กรุงไทย  หนา 18

หนวยของกองทุน W.I.S.E.- CSI 300 China Tracker  CHINA  บลจ.กรุงไทย  หนา 19

หนวยของกองทุน Tracker Fund of Hong Kong  HK  บลจ.กรุงไทย  หนา 20

หนวยของกองทนุ SPDR Gold Trust (HK)  GLD  บลจ.กรุงไทย  หนา 21

ทองคำแทง ความบริสุทธิ์ 99.99%  GOLD99 บลจ.วรรณ หนา 22

ทองคำแทง ความบริสุทธิ์ 96.5%  KG965  บลจ.กสิกรไทย  หนา 23

ทองคำแทง ความบริสุทธิ์  96.5%  BCHAY  บลจ.บัวหลวง  หนา 24

ทองคำแทง ความบริสุทธิ์ 99.99%  TGOLDETF บลจ.ธนชาต  หนา 25

หุนในประเทศ

หุนหมวด
ธุรกิจ
ในประเทศ

หุนตางประเทศ

ทองคำ 
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หมายเหตุ *ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในป 2556หมายเหตุ *ของรอบระยะเวลาที่เกิดขึ้นในป 2555

หุนในประเทศ หุนในประเทศ

TDEXชื่อยอหลักทรัพย

6 กันยายน 2550วันจดทะเบียน ตลท.

10,000 ลานบาททุนจดทะเบียน

หุนในดัชนี SET50สินทรัพยอางอิง

5.68 บาทราคา IPO

ไมเกินปละ 4 คร้ังนโยบายการปนผล

บลจ. วรรณ (ONEAM)บริษัทจัดการ

บล. เคจีไอ (KGI)ผูดูแลสภาพคลอง

บล. เคจีไอ (KGI)
บล. เมยแบงค กิมเอ็ง (MBKET)
บล. บัวหลวง (BLS)
บล. ธนชาต (TNS)

ผูรวมคาหนวยลงทุน

ประมาณรอยละ 0.44 ตอป*คาธรรมเนียมรวม

2,000,000 หนวยจำนวนหนวยลงทุน
โดยตรง (1 CU)

ใชราคาปดของหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบ
ของดัชนี SET50 

วิธีการคำนวณ NAV

กองทุนเปด ไทยเด็กซ เซ็ท 50 อีทีเอฟ
(ThaiDEX SET50 ETF)

ชื่อหลักทรัพย

TH100ชื่อยอหลักทรัพย

21 กุมภาพันธ 2556วันจดทะเบียน ตลท.

2,000 ลานบาททุนจดทะเบียน

หุนในดัชนี SET100สินทรัพยอางอิง

4.4829 บาทราคา IPO

ไมเกินปละ 4 คร้ังนโยบายการปนผล

บลจ. วรรณ (ONEAM)บริษัทจัดการ

บล. เคจีไอ (KGI)ผูดูแลสภาพคลอง

บล. เคจีไอ (KGI)
บล. บัวหลวง (BLS)

ผูรวมคาหนวยลงทุน

ประมาณรอยละ 0.44 ตอป*คาธรรมเนียมรวม

1,000,000 หนวยจำนวนหนวยลงทุน
โดยตรง (1 CU)

ใชราคาปดของหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบ
ของดัชนี SET100

วิธีการคำนวณ NAV

กองทุนเปด ไทยเด็กซ เซ็ท 100 อีทีเอฟ
(ThaiDEX SET100 ETF)

ชื่อหลักทรัพย

TDEXTDEX TH100TH100

10 11



หมายเหตุ *ของรอบระยะเวลาที่เกิดขึ้นในป 2555หมายเหตุ *ของรอบระยะเวลาที่เกิดขึ้นในป 2555

E

หุนในประเทศ หุนหมวดธุรกิจในประเทศ

1DIVชื่อยอหลักทรัพย

11 สิงหาคม 2554วันจดทะเบียน ตลท.

10,000 ลานบาททุนจดทะเบียน

หุนในดัชนี SETHDสินทรัพยอางอิง

10.5049 บาทราคา IPO

ไมเกินปละ 4 คร้ังนโยบายการปนผล

บลจ. วรรณ (ONEAM)บริษัทจัดการ

บล. เคจีไอ (KGI)ผูดูแลสภาพคลอง

บล. เคจีไอ (KGI)ผูรวมคาหนวยลงทุน

ประมาณรอยละ 0.86 ตอป*คาธรรมเนียมรวม

1,000,000 หนวยจำนวนหนวยลงทุน
โดยตรง (1 CU)

ใชราคาปดของหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนี 
SETHD 

วิธีการคำนวณ NAV

กองทุนเปดไทยเด็กซ SET High Dividend ETFชื่อหลักทรัพย

ENGYชื่อยอหลักทรัพย

7 สิงหาคม 2551วันจดทะเบียน ตลท.

3,000 ลานบาททุนจดทะเบียน

หุนในดัชนี SET Energy & Utilities Sectorสินทรัพยอางอิง

4.11 บาทราคา IPO

ไมเกินปละ 4 คร้ังนโยบายการปนผล

บลจ. ทหารไทย (TMBAM)บริษัทจัดการ

บล. ภัทร  (PHATRA)ผูดูแลสภาพคลอง

บล. เคจีไอ (KGI)
บล. ทิสโก (TISCO)
บล. โนมูระ พัฒนสิน (CNS)

ผูรวมคาหนวยลงทุน

ประมาณรอยละ 0.78 ตอป*คาธรรมเนียมรวม

1,000,000 หนวยจำนวนหนวยลงทุน
โดยตรง (1 CU)

ใชราคาปดของหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนี
SET Energy & Utilities Sector 

วิธีการคำนวณ NAV

กองทุนเปด MTRACK ENERGY ETFชื่อหลักทรัพย

ENGYENGY1DIV1DIV

12 13



หุนหมวดธุรกิจในประเทศ หุนหมวดธุรกิจในประเทศ

ENYชื่อยอหลักทรัพย

19 มีนาคม 2556วันจดทะเบียน ตลท.

3,000 ลานบาททุนจดทะเบียน

หุนในดัชนี SET Energy & Utilities Sectorสินทรัพยอางอิง

5.4979 บาทราคา IPO

ไมเกินปละ 4 คร้ังนโยบายการปนผล

บลจ. กรุงไทย (KTAM)บริษัทจัดการ

บล. เอเชีย พลัส (ASP)ผูดูแลสภาพคลอง

บล. เคที ซิมิโก (KTZ)
บล. เอเชีย พลัส (ASP)

ผูรวมคาหนวยลงทุน

ประมาณรอยละ 0.49 ตอป*คาธรรมเนียมรวม

1,000,000 หนวยจำนวนหนวยลงทุน
โดยตรง (1 CU)

ใชราคาปดของหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนี
SET Energy & Utilities Sector 

วิธีการคำนวณ NAV

กองทุนเปด KTAM SET Energy ETF Trackerชื่อหลักทรัพย

EBANKชื่อยอหลักทรัพย

20 พฤศจิกายน 2555วันจดทะเบียน ตลท.

3,000 ลานบาททุนจดทะเบียน

หุนในดัชนี SET Banking Sectorสินทรัพยอางอิง

4.9739 บาทราคา IPO

ไมเกินปละ 4 คร้ังนโยบายการปนผล

บลจ. กรุงไทย (KTAM)บริษัทจัดการ

บล. เอเชีย พลัส (ASP)ผูดูแลสภาพคลอง

บล. เคที ซิมิโก (KTZ)
บล. เอเชีย พลัส (ASP)

ผูรวมคาหนวยลงทุน

ประมาณรอยละ 0.49 ตอป*คาธรรมเนียมรวม

500,000 หนวยจำนวนหนวยลงทุน
โดยตรง (1 CU)

ใชราคาปดของหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนี
SET Banking Sector 

วิธีการคำนวณ NAV

กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Trackerชื่อหลักทรัพย

หมายเหตุ *ของรอบระยะเวลาที่เกิดขึ้นในป 2555หมายเหตุ *ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในป 2556

ENYENY EBANKEBANK
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ECOMM

หุนหมวดธุรกิจในประเทศ หุนหมวดธุรกิจในประเทศ

EFOODชื่อยอหลักทรัพย

2 เมษายน 2556วันจดทะเบียน ตลท.

3,000 ลานบาททุนจดทะเบียน

หุนในดัชนี SET Food and Beverage Sectorสินทรัพยอางอิง

5.0741 บาท ราคา IPO

ไมเกินปละ 4 คร้ังนโยบายการปนผล

บลจ. กรุงไทย (KTAM)บริษัทจัดการ

บล. เอเชีย พลัส (ASP)ผูดูแลสภาพคลอง

บล. เคที ซิมิโก (KTZ)
บล. เอเชีย พลัส (ASP)

ผูรวมคาหนวยลงทุน

ประมาณรอยละ 0.49 ตอป*คาธรรมเนียมรวม

1,000,000 หนวยจำนวนหนวยลงทุน
โดยตรง (1 CU)

ใชราคาปดของหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนี
SET Food and Beverage Sector

วิธีการคำนวณ NAV

กองทุนเปด KTAM SET Food and Beverage ETF Trackerชื่อหลักทรัพย

ECOMMชื่อยอหลักทรัพย

11 มิถุนายน 2556วันจดทะเบียน ตลท.

3,000 ลานบาททุนจดทะเบียน

หุนในดัชนี SET COMMERCE Sectorสินทรัพยอางอิง

6.3733 บาทราคา IPO

ไมเกินปละ 4 คร้ังนโยบายการปนผล

บลจ. กรุงไทย (KTAM)บริษัทจัดการ

บล. เอเชีย พลัส (ASP)ผูดูแลสภาพคลอง

บล. เคที ซิมิโก (KTZ)
บล. เอเชีย พลัส (ASP)

ผูรวมคาหนวยลงทุน

ประมาณรอยละ 0.49 ตอป*คาธรรมเนียมรวม

1,000,000 หนวยจำนวนหนวยลงทุน
โดยตรง (1 CU)

ใชราคาปดของหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนี
SET Commerce Sector

วิธีการคำนวณ NAV

กองทุนเปด KTAM SET COMMERCE ETF Trackerชื่อหลักทรัพย

หมายเหตุ *ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในป 2556หมายเหตุ *ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในป 2556

ECOMMECOMMEFOODEFOOD
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หุนหมวดธุรกิจในประเทศ หุนตางประเทศ

EICTชื่อยอหลักทรัพย

27 สิงหาคม 2556วันจดทะเบียน ตลท.

3,000 ลานบาททุนจดทะเบียน

หุนในดัชนี SET ICT Sectorสินทรัพยอางอิง

6.7911 บาท ราคา IPO

ไมเกินปละ 4 คร้ังนโยบายการปนผล

บลจ. กรุงไทย (KTAM)บริษัทจัดการ

บล. เอเชีย พลัส (ASP)ผูดูแลสภาพคลอง

บล. เคที ซิมิโก (KTZ)
บล. เอเชีย พลัส (ASP)

ผูรวมคาหนวยลงทุน

ประมาณรอยละ 0.49 ตอป*คาธรรมเนียมรวม

1,000,000 หนวยจำนวนหนวยลงทุน
โดยตรง (1 CU)

ใชราคาปดของหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนี
SET ICT Sector

วิธีการคำนวณ NAV

กองทุนเปด KTAM SET ICT ETF Trackerชื่อหลักทรัพย

CHINAชื่อยอหลักทรัพย

22 พฤศจิกายน 2553วันจดทะเบียน ตลท.

3,000 ลานบาททุนจดทะเบียน

หนวยลงทุนของกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Trackerสินทรัพยอางอิง

7.4457 บาทราคา IPO

ไมเกินปละ 4 คร้ังนโยบายการปนผล

บลจ. กรุงไทย (KTAM)บริษัทจัดการ

บล. ภัทร (PHATRA)ผูดูแลสภาพคลอง

บล. ภัทร (PHATRA) บล. เคที ซิมิโก (KTZ)
บล. บัวหลวง (BLS) บล. เอเชีย พลัส (ASP)
บล. ดีบีเอส วิคเกอรส (DBSV) บล. เคจีไอ (KGI)

ผูรวมคาหนวยลงทุน

ประมาณรอยละ 0.72 ตอป*คาธรรมเนียมรวม

1,000,000 หนวยจำนวนหนวยลงทุน
โดยตรง (1 CU)

ใชราคาปดของกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker 
ในรูปสกุลเงินบาท

วิธีการคำนวณ NAV

กองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนา
แทร็กเกอร (W.I.S.E. KTAM CSI 300 China Tracker)

ชื่อหลักทรัพย

หมายเหตุ *ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในป 2556หมายเหตุ *ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในป 2556

CHINACHINAEICTEICT
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HKชื่อยอหลักทรัพย

19 มิถุนายน 2555วันจดทะเบียน ตลท.

2,000 ลานบาททุนจดทะเบียน

หนวยลงทุนของกองทุน Tracker Fund of Hong Kongสินทรัพยอางอิง

3.9893 บาทราคา IPO

ไมเกินปละ 4 คร้ังนโยบายการปนผล

บลจ. กรุงไทย (KTAM)บริษัทจัดการ

บล. เคจีไอ (KGI)ผูดูแลสภาพคลอง

บล. เคที ซิมิโก (KTZ)
บล. เคจีไอ (KGI)

ผูรวมคาหนวยลงทุน

ประมาณรอยละ 1.05 ตอป*คาธรรมเนียมรวม

1,000,000 หนวยจำนวนหนวยลงทุน
โดยตรง (1 CU)

ใชราคาปดของกองทุน Tracker Fund of Hong Kong 
ในรูปสกุลเงินบาท

วิธีการคำนวณ NAV

กองทุนเปดเคแทม ฮองกง อีทีเอฟ แทร็กเกอร
(KTAM Hong Kong ETF Tracker)

ชื่อหลักทรัพย

GLDชื่อยอหลักทรัพย

8 สิงหาคม 2554วันจดทะเบียน ตลท.

3,000 ลานบาททุนจดทะเบียน

หนวยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่ฮองกงสินทรัพยอางอิง

2.2785 บาทราคา IPO

ไมมีนโยบายการปนผล

บลจ. กรุงไทย (KTAM)บริษัทจัดการ

บล. เคที ซิมิโก (KTZ) บล. เคจีไอ (KGI)
บล. ภัทร (PHATRA) บล. ดีบีเอส วิคเกอรส (DBSV)
บ. ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส (HGF)

ผูรวมคาหนวยลงทุน

ประมาณรอยละ 0.44 ตอป*คาธรรมเนียมรวม

2,000,000 หนวยจำนวนหนวยลงทุน
โดยตรง (1 CU)

ใชราคาปดของกองทุน SPOR Gold Trust ที่ ฮองกง 
ในรูปสกุลเงินบาท

วิธีการคำนวณ NAV

กองทุนเปดเคแทม โกลด อีทีเอฟ แทร็กเกอร
(KTAM Gold ETF Tracker)

ชื่อหลักทรัพย

หุนตางประเทศ ทองคำ

หมายเหตุ *ของรอบระยะเวลาที่เกิดขึ้นในป 2555หมายเหตุ *ของรอบระยะเวลาที่เกิดขึ้นในป 2555

บ. ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส (HGF)  
บล. เคที ซิมิโก (KTZ)

ผูดูแลสภาพคลอง

GLDGLDHKHK
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ทองคำ ทองคำ

หมายเหตุ *ของรอบระยะเวลาที่เกิดขึ้นในป 2555หมายเหตุ *ของรอบระยะเวลาที่เกิดขึ้นในป 2555

GOLD99ชื่อยอหลักทรัพย

ThaiDEX GOLD ETFชื่อหลักทรัพย

11 ตุลาคม 2554วันจดทะเบียน ตลท.

2,000 ลานบาททุนจดทะเบียน

ทองคำแทงความบริสุทธ 99.99%สินทรัพยอางอิง

25.5571 บาทราคา IPO

ไมมีนโยบายการปนผล

บลจ. วรรณ (ONEAM)บริษัทจัดการ

บล. โกลเบล็ก (GLOBLEX) 
บล. เคจีไอ (KGI)

ผูรวมคาหนวยลงทุน

ประมาณรอยละ 0.61 ตอป*คาธรรมเนียมรวม

657,000 หนวยจำนวนหนวยลงทุน
โดยตรง (1 CU)

ใชราคาทองคำแทงความบริสุทธิ์ 99.99% 

(London Gold A.M. Fixing) น้ำหนัก 1 บาท 

ปรับดวยอัตราแลกเปลียน USD/THB

วิธีการคำนวณ NAV

บ. ออสสิริส (AUS)ผูดูแลสภาพคลอง

KG965ชื่อยอหลักทรัพย

27 ตุลาคม 2554วันจดทะเบียน ตลท.

8,888 ลานบาททุนจดทะเบียน

ทองคำแทงความบริสุทธ 96.5%สินทรัพยอางอิง

24.15 บาทราคา IPO

ไมมีนโยบายการปนผล

บลจ. กสิกรไทย (K-Asset)บริษัทจัดการ

บล. กสิกรไทย (KSMACQ)
บ. ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส (HGF)

ผูรวมคาหนวยลงทุน

ประมาณรอยละ 0.80 ตอป*คาธรรมเนียมรวม

250,000 หนวยจำนวนหนวยลงทุน
โดยตรง (1 CU)

ใชราคาทองคำแทงความบริสุทธิ์ 99.99% 

(London Gold A.M. Fixing) น้ำหนัก 1 บาท ปรับดวยอัตรา

แลกเปลี่ยน USD/THB และความบริสุทธิ์ของทองคำ 96.5%

วิธีการคำนวณ NAV

กองทุนเปดเค โกลด อีทีเอฟ (K Gold ETF)ชื่อหลักทรัพย

KG965KG965

บ. ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส (HGF)  
บ. ออสสิริส (AUS)

ผูดูแลสภาพคลอง

GOLD99GOLD99
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TGOLDETFTGOLDETF

หมายเหตุ *ของรอบระยะเวลาที่เกิดขึ้นในป 2555หมายเหตุ *ของรอบระยะเวลาที่เกิดขึ้นในป 2555

BCHAYชื่อยอหลักทรัพย

1 พฤศจิกายน 2554วันจดทะเบียน ตลท.

4,000 ลานบาททุนจดทะเบียน

ทองคำแทงในประเทศความบริสุทธิ์ ไมนอยกวา 96.5% สินทรัพยอางอิง

23.9000 บาทราคา IPO

ไมมีนโยบายการปนผล

บลจ. บัวหลวง (BBLAM)บริษัทจัดการ

บล. บัวหลวง (BLS)  บล. เคจีไอ (KGI)

บ. ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส (HGF)

บ. วายแอลจี บูลเล่ียน แอนด ฟวเจอรส (YLG)

ผูรวมคาหนวยลงทุน

ประมาณรอยละ 0.76 ตอป* คาธรรมเนียมรวม

1,000,000 หนวยจำนวนหนวยลงทุน
โดยตรง (1 CU)

ใชราคาทองคำแทงในประเทศที่ประกาศโดยสมาคมคา

ทองคำ โดยใชราคาเสนอซื้อ (Bid Price) ที่ประกาศลาสุด 

ณ เวลา 17.30น.

วิธีการคำนวณ NAV

กองทุนเปดบัวหลวงเชโกลดอีทีเอฟ 
(Bualuang CHAY Gold ETF)

ชื่อหลักทรัพย

บ. ออสสิริส (AUS)

บ. วายแอลจี บูลเล่ียน แอนด ฟวเจอรส (YLG)

ผูดูแลสภาพคลอง

ทองคำ ทองคำ

BCHAYBCHAY

TGOLDETFชื่อยอหลักทรัพย

11 เมษายน 2555วันจดทะเบียน ตลท.

5,000 ลานบาททุนจดทะเบียน

ทองคำแทงความบริสุทธิ์ไมต่ำกวา 99.5%  สินทรัพยอางอิง

5.1411 บาทราคา IPO

ไมมีนโยบายการปนผล

บลจ. ธนชาต (Thanachart Fund)บริษัทจัดการ

บล. ธนาชาต (TNS)

บ. ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส (HGF)

ผูรวมคาหนวยลงทุน

ประมาณรอยละ 0.49 ตอป*คาธรรมเนียมรวม

634,000 หนวยจำนวนหนวยลงทุน
โดยตรง (1 CU)

ใชราคาทองคำแทงความบริสุทธิ์ไมต่ำกวา 99.5% 

(London Gold AM Fixing) น้ำหนัก 1 ทรอยออนซ 

ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB

วิธีการคำนวณ NAV

กองทุนเปดธนชาตอีทีเอฟทองคำแทงชื่อหลักทรัพย

บล. ธนาชาต (TNS)

บ. ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส (HGF)

ผูดูแลสภาพคลอง
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ความเส่ียงดานราคาและผลตอบแทนของสินทรัพยอางอิง

ความเสี่ยงของการลงทุนใน FTF

Tracking Error (ความคลาดเคล่ือนของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

กรณีท่ีราคาของสินทรัพยอางอิงท่ี ETF ไปลงทุนมีการเปล่ียนแปลง แลวสงผลใหกองทุน ETF

มีผลตอบแทนเปล่ียนแปลงตามสินทรัพยท่ีอางอิง 

ความเส่ียงอีกประการหน่ึง ไดแก การท่ี ETF อาจไมสามารถใหผลตอบแทนไดเทากับการเคล่ือนไหว

ของดัชนีอางอิง หรือเรียกวา มี Tracking Error ซ่ึงเกิดข้ึนไดจากปจจัยตางๆ เชน คาใชจายของกองทุน

สภาพคลองในการซ้ือขายสินทรัพยอางอิง เปนตน

ชื่อ/ชื่อยอ หนาที่ที่อยู

รายชื่อบร�ษัทผู�ออกกองทุนและผู�ดูแลสภาพคล�องของ ETF

ชื่อ/ชื่อยอ หนาที่ที่อยู

รายชื่อบร�ษัทผู�ออกกองทุนและผู�ดูแลสภาพคล�องของ ETF

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ
อาคารสยามทาวเวอร ชั้น 24, 989 ถ.พระราม1 เขตปทุมวัน 
กทม. 10330 02-659-8888  www.oneasset.ocm

บริษัทหลักทรัพยจัดการองทุน กรุงไทย 
เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถ.สาทรใต 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120  0-2686-6100  
www.ktam.co.th

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย 
อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 32 เลขที่ 990 ถ.พระราม4 แขวงสีลม 

เขตบางรัก กทม. 10500  02-636-1800  www.tmbam.co.th

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย 

400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กทม. 10400 02-673-3999 www.kasikornasset.com

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง 175 

อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต 

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 0-2674-6488  www.bblam.co.th

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต 231 

อาคารธนชาตปารคเพลส ชั้น 5-7 ถนนราชดำริห แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กทม. 10330 0-2126-8300 www.thanachartfund.com

บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส 17

อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 3 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ 

เขตสาทร กทม. 10120 02-285-1666 www.asiaplus.co.th 

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) 173 

อาคารเอเซีย เซ็นเตอร ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ 

เขตสาทร กทม. 10120 02- 658-8888 www.kgieworld.co.th 

บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก  287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 16 

แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  02-695-5000  www.ktzmico.com 

บริษัทหลักทรัพย ภัทร 252/6

อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6, 8-11ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กทม. 10310  02-693-2000  

www.phatrasecurities.com 

บริษัทหลักทรัพยธนชาต 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 14 ,18 

และ ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 10330 

02-217-9595  www.TNSitrade.com 

บริษัท ออสสิริส 323อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ชั้น15 หอง1504 

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  02-613-0888 

www.ausirisgroup.com

บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส  401-407 มุมถนนแปลงนาม 

ถนนเยาวราช สัมพันธวงศ กทม. 10100  02-225-0202  

www.huasengheng.com

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส   653/14 ถนน 

นราธิวาสราชนครินทร (กอนถึง ปากซอย นราธิวาสฯ 9) 

ทุงมหาเมฆเขตสาทร กทม. 10120  02-287-1155  

www.ylgfutures.co.th

ผูดูแลกองทุน TDEX, 
TH100, 1DIV และ 
GOLD99

ผูดูแลกองทุน ENY, EBANK, 
ECOMM, EFOOD, EICT, 
CHINA, HK และ GLD

ผูดูแลกองทุน ENGY

ผูดูแลกองทุน KG965

ผูดูแลกองทุน BCHAY

ผูดูแลกองทุน TGOLDETF

ดูแลสภาพคลองใหกับ ENY, 
EBANK, EFOOD, ECOMM 
และ EICT

ดูแลสภาพคลองใหกับ TDEX, 
TH100, 1DIV และ HK

ดูแลสภาพคลองใหกับ GLD

ดูแลสภาพคลองใหกับ ENGY 
และ CHINA

ดูแลสภาพคลองใหกับ TGOLDETF

ดูแลสภาพคลองใหกับGOLD99, KG965 
และ BCHAY

ดูแลสภาพคลองใหกับ GLD,KG965,BCHAY 

และ TGOLDETF

ดูแลสภาพคลองใหกับ BCHAY 

บลจ.วรรณ / ONEAM

บลจ.กรุงไทย / KTAM

บลจ.ทหารไทย / TMBAM

บลจ.กสิกรไทย / K-Asset

บลจ.บัวหลวง / BBLAM

บลจ.ธนชาต / 
Thanachart Fund

บล.เอเชียพลัส / ASP

บล.เคจีไอ / KGI

บล.เคที ซิมิโก / KTZ

บล.ภัทร / PHATRA

บล.ธนชาต / TNS

บ.ออสสิริส / AUS

บ.ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส
/ HGF

บ.วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด 
ฟวเจอรส / YLG

2726




