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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต :
ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker
KTAM SET Energy ETF Tracker (ENY)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
จึงมีความเสี่ยงที่ผลู้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สนิ ที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่
เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Index) ซึ่งรวมถึง
หลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าวด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่งเน้นที่จะลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully
invested)
กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient
portfolio management) ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พอร์ตการ
ลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy
& Utilities Sector Total Return Index) โดยจะเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index
tracking)
โดย บลจ.จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด
(tracking error : TE) 5.00% ต่อปี

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผู้ลงทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนตํ่ากว่า
มูลค่าที่ลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
 ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
 ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุน ไปยังหุ้นกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คําเตือนทีส่ ําคัญ

 กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกว่า
กองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุน
ในหลักทัพย์อ้างอิงโดยตรง
 ผลตอบแทนจากการลงทุ น ตามความเคลื ่ อ นไหวของราคาสัญ ญาซื้ อ ขายล่ว งหน้ า (futures price) อาจไม่ เ ท่ า กั บความ
เคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (spot price) ของสินค้าหรือตัวแปรดังกล่าว
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุน
รวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
 กองทุนรวมดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูง
กว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรม
ดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
 กองทุนรวมอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี
ผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จึงทําให้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
 กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (ดัชนี
ผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Total Return Index)) โดยจะ
พยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี นอกจากนี้ ผู้ดูแลสภาพคล่องทําหน้าที่
เพื่อให้ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของราคาซื้อขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 5.00
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื้ออํานวย ทําให้กองทุนอาจไม่สามารถดํารงส่วนต่างดังกล่าวได้

หมายเหตุ มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม
ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ โดยเฉลี
คัญ ่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ตํ่า

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน

ตํ่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

สูง
general

large cap

mid/small

sector

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk
High Sector
Concentration Risk

ตํ่า
<= 10%

สูง
10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th

ตัวอย่าง
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

หมายเหตุ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2663
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

หมายเหตุ :
* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ที่ www.ktam.co.th

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย (1)

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

- ค่าธรรมเนียมการขายที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ร่วมค้าหน่วย
ปัจจุบนั ยังไม่เรียกเก็บ
ไม่เกิน 1.50
ลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการขายที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขายหน่วย
ตามอัตราของที่ผรู้ ่วมค้าหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 1.50
ลงทุน และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน เรียกเก็บจาก
และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุน และ/หรือ
ผู้สนใจลงทุนทั่วไป
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนกําหนด
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (1)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ร่วมค้า
ไม่เกิน 1.50
ปัจจุบนั ยังไม่เรียกเก็บ
หน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ขาย
ตามอัตราของที่ผรู้ ่วมค้าหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน เรียกเก็บ
ไม่เกิน 1.50
และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุน และ/หรือ
จากผู้สนใจลงทุนทั่วไป
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนกําหนด
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนกําหหนด
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่มี
ไม่มี
หมายเหตุ : อัตราข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน, สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง
3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ที่ www.ktam.co.th
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษทั จัดการ และ/
หรือผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(2) บริษัทจัดการ ผู้รว่ มค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที่แตกต่างกัน
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -46.39%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 23.32% ต่อปี
ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ 4.47% ต่อปี
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Energy
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://www.aimc.or.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์

จ่าย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

15 มีนาคม 2556
ไม่กําหนด
วันทําการซื้อ :
 บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้เฉพาะผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเท่านั้น โดยส่งคําสั่งซื้อได้
ทุกวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 กรณีผู้สนใจลงทุนทั่วไปสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือผู้ขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ด้วยวิธีการส่งมอบตะกร้าหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ราคา เงื่อนไข และวิธีการจะ
เป็นไปตามที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนดกับผู้ลงทุนทั่วไป
 ผู้สนใจลงทุนทั่วไปและผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื้อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎ ระเบี ย บ และวิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ข องตลาด
หลักทรัพย์
 จํานวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งซื้อ : สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน : 1 หน่วยของการซื้อ
ขาย (creation unit: CU) และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขาย
วันทําการขายคืน :
 บริษทั จัดการจะขายคืนหน่วยลงทุนให้เฉพาะผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเท่านั้น โดยส่งคําสั่งขายคืน
ได้ทุกวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 กรณีผู้สนใจลงทุนทั่วไป ผู้สนใจลงทุนทั่วไป สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่าน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ด้วยวิธกี ารรับมอบตะกร้าหลักทรัพย์ ตามขั้นตอนและวิธกี ารรับซื้อคืนทีผ่ ู้
ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด
 มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน : ไม่กําหนด
 จํานวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน : สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน: 1 หน่วยของการซือ้
ขาย (creation unit: CU) และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขาย
 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไม่กาํ หนด
 จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไม่กาํ หนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :
 กรณีผรู้ ่วมค้าหน่วยลงทุนจะได้รับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน แต่โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+3 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน โดยบริษทั จะชําระเป็นตะกร้าหลักทรัพย์ ตามอัตราส่วนและ
รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่บริษทั จัดการกําหนด
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 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ โดยทั่วไปจะได้รับชําระเงิน

ภายใน T+2

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ดูแลสภาพคล่องของ
กองทุน

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ : www.ktam.co.th
ตําแหน่ง/
ชื่อ-นามสกุล
บริหารจัดการด้าน
ผู้จัดการกองทุนหลัก/ฝ่ายลงทุนตราสารทุน
นายชนัต คงพัฒนสิริ

วันที่เริ่มบริหาร
กองทุนรวมนี้
10 สิงหาคม 2560

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 27.63%
(ปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแต่งตัง้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ
แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชือ่ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
ที่อยู่ : 175 อาคารสาธรซิตที้ าวเวอร์ ชั้นที่ 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 0-2680-1856-8
หรือบุคคลอื่นทีบ่ ริษทั จัดการจะทําการแต่งตัง้ ให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องแทน (ถ้ามี) โดยบริษทั
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
ที่อยู่ : 175 อาคารสาธรซิตที้ าวเวอร์ ชั้นที่ 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2680-1856-8
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด
ที่อยู่ : ชั้น 8 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2695-5555

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

หรือบุคคลอื่นทีบ่ ริษทั จัดการจะทําการแต่งตัง้ ให้เป็นผู้รว่ มค้าหน่วยลงทุนต่อไป โดยบริษทั จัดการ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
บริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ข้อมูลอื่นๆ

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ website :
www.ktam.co.th
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
วันที่จ่าย
อัตราต่อหน่วย (บาท)
2 มีนาคม 2561
0.2500

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แล้ว
ด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็น
เท็จ และไม่ทําให้ผู้อื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
1) ความเสี่ยงทางตลาด (Market risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวม
ของตราสารประเภทเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตราสารทุนหรือตราสารหนี้ปรับตัวขึ้นลง การเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้นนี้เกิด
จากการคาดคะเนของผู้ลงทุนที่มีต่อความก้าวหน้าของบริษัทนั้น อันเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทที่ออกตราสาร เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตรา
ดอกเบี้ย
2) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะ
ทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
หรือลดลง
3) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มธุรกิจ (Specific sectors) คือความเสี่ยงที่เกิดจาก
การลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะบางกลุ่มธุรกิจ ซึ่งอาจจะมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนที่กระจายการลงทุนในกลุ่ม
ธุรกิจจํานวนมากกว่า และอาจได้รับผลกระทบที่เกิดจากวงจรการเปลี่ยนแปลง (cyclical changes) อย่างรวดเร็ว
ของพฤติกรรมผู้ลงทุน การลงทุนในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จึงอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค เป็นพิเศษ เช่น
• ความเสี ่ยงจากความผันผวนของราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ ราคาหุ้นของบริษ ัทในหมวดธุร กิจพลั งงานและ
สาธารณูปโภคอาจได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็นต้น ซึ่ง
ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้อาจมีความผันผวนอย่างมากในระยะสั้น
• ความเสี ่ ย งจากปั ญ หามลภาวะทางสิ ่ ง แวดล้ อ ม กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของการประกอบธุ ร กิ จ พลั ง งานและ
สาธารณูปโภค อาจก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น นํ้ามันและก๊าซธรรมชาติรั่วไหล การปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก เป็นต้น ซึ่งอาจทําให้ชุมชนและสังคมออกมาต่อต้านได้
4) ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว (Concentration Risk) เนื่องมาจากดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค SET Energy & Utilities Sector Index มีการกระจุกตัวของการลงทุนในหุ้นหมวดธุรกิจพลังงาน
และสาธารณูปโภค ดังนั้น ผลประกอบการของกองทุน อาจขึ้นอยู่กับผลประกอบการของธุร กิจพลั งงานและ
สาธารณูปโภค และอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค เช่น ความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ความเสี่ยงจากปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
5) ความเสี ่ ย งที ่ ผ ลตอบแทนของกองทุ น ไม่ เ ท่ า กั บ อั ต ราผลตอบแทนของดั ช นี (Tracking Error Risk)
ผลตอบแทนของกองทุนอาจไม่เท่ากับผลตอบแทนของดัชนีที่กองทุนอ้างอิงได้ตลอดเวลา เนื่องมาจากปัจจัยหลาย
ประการ ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุน
6) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ของผู้ลงทุน นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในช่วง
หลังจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกจนกระทั่งหน่วยลงทุนสามารถซื้อและขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งภายหลังที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
จัดการคอยทําหน้าที่เสนอคําสั่งซื้อและคําสั่งขายหน่วยลงทุนในขณะเดียวกัน ทําให้ผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อหรือขาย
ENY

12

หน่วยลงทุนจะสามารถกระทําได้ตลอดเวลา ยกเว้นกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ทําให้ผู้ดูแลสภาพคล่องไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้สภาพคล่องของหน่วยลงทุนลดลง
7) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Risks in the use of derivatives) กองทุนอาจลงทุนในตรา
สารอนุพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน ซึ่งการลงทุนในตราสาร
อนุพันธ์ทําให้มีความเสี่ยงที่แตกต่างหรือมากกว่าหลักทรัพย์ทั่วไป เช่น
• ความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนระหว่างผลตอบแทนของตราสารอนุพันธ์กับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซึ่งได้
ทําการป้องกันความเสี่ยงไว้
• ในการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นกองทุนอาจต้องวางเงินประกันเริ่มต้น (initial margin) และอาจต้องวางเงิน
ประกันเพิ่มเติมโดยจะทราบก่อนล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสถานะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุน หากกองทุนไม่สามารถวางเงินประกันเพิ่มเติมได้ในเวลาที่กําหนด กองทุน
จะต้องถูกบังคับให้ปิดสถานะของสัญญาดังกล่าว ทําให้เกิดการขาดทุนได้
8) ความเสี่ยงจากการซื้อหรือขายผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer) เนื่องจากการซื้อขายหน่วย
ลงทุนในตลาดแรก ผู้ลงทุนต้องทําการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ดังนั้น
ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับหน่วยลงทุน หรืออาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ไม่ทําการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนกับทางกองทุน
9) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
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