ขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค ดนชนชหข นร ธรรกปจพลนงงสน
K Energy Sector Index Fund
K-ENERGY

บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหมวดอรตสสหกรรม (Sector Fund)
• กองทรนรวมทชทมชควสมเสชทยงทนงช ในและตส สงประเทศ

กองทรนนชลช งทรนกระจรกตนวในผมขออกและหมวดอรตสสหกรรม
จจงมชควสมเสชทยงทชทผข มลงทรนอสจสมญเสชยเงปนลงทรนจสสนวนมสก
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทถนรวมทททลงทถนหถขนในดวชนทธรถ กมจพลวงงานและสาธารณมปโภค (SET Energy & Utilities Sector Index)
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซซ ซอขายลลวงหนข าเพซทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน (Efficient Portfolio
Management)
• ลงทถนในตราสารตลางประเทศไมลเกมน 20% ของมมลคลาทรวพยยสนม สถทธมของกองทถน และปของกวนความเสททยงอวตราแลก
เปลททยนตามดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถน
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
กลยถทธยการบรม หารกองทถนเชมงรวบ (Passive management strategy) โดยมถงล หววงใหข ผลตอบแทนของกองทถนเคลซทอน
ไหวตามดวชนทธรถ กมจพลวงงานและสาธารณมปโภค
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทถนทททตของการลงทถนหถขนเพซทอใหข ไดข ผลตอบแทนตามดวชนทธรถ กมจพลวงงานและสาธารณมปโภค (SET Energy &
Utilities Sector Index)
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถขนทททกองทถนรวมไปลงทถน ซซงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขซ ซนหรซ อลดลงจนตตทา
กวลามมลคลาทททลงทถนและทตาใหข ขาดทถนไดข
• ผมขลงทถนทททสามารถลงทถนในระยะยาวตวงแตล
ซ 5 ปท ขซ ซนไป
• ผมขลงทถนทททสามารถยอมรวบความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไดข
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงมนทททแนลนอน หรซ อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคล รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสซอชท ซชวนฉบวบเตตม หรซ อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมลเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท ซดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองทถนลงทถนเฉพาะเจาะจงในหถขนหมวดธถรกมจพลวงงานและสาธารณมปโภค (Energy Sector) จซงอาจมทความเสททยงและผวนผวนของ
ราคาสมงกวลากองทถนรวมทววท ไปทททมทการกระจายการลงทถนในหลายอถตสาหกรรม ดวงนวนซ ผมขลงทถนควรศซกษาขข อมมลของหมวดอถตสาหกรรม
ดวงกลลาวเพซทอประกอบการตวดสมนใจลงทถนดข วย
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซซ ซอขายลลวงหนข าเพซทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน ทตาใหข กองทถนนท ซมทความเสททยงมากกวลา
กองทถนรวมทททลงทถนในหลวกทรวพยยอขางอมงโดยตรง เนซทองจากใชข เงมนลงทถนในจตานวนทททนขอยกวลาจซงมทกตาไร/ขาดทถนสมงกวลาการลงทถนใน
หลวกทรวพยยอขางอมงโดยตรง
• กองทถนจะพมจารณาปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนตามดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถน ผมขลงทถนอาจขาดทถนหรซ อกตาไรจาก
อวตราแลกเปลททยนไดข
• ในกรณทททมทแนวโนข มวลาจะมทการขายคซนหนลวยลงทถนเกมนกวลา 2 ใน 3 ของจตานวนหนลวยลงทถนทททจตาหนลายไดข แลข วทวงหมด
ซ
บรม ษวทจวดการ
อาจใชข ดลถ ยพมนมจในการเลมกกองทถนรวม และอาจยกเลมกคตาสวงท ซซ ซอขายหนลวยลงทถนทททไดข รวบไวข แลข วหรซ อหยถดรวบคตาสวงท ดวงกลลาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนมนงาน (SD)

ตตทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตตทา

กลถมล หถขนทททเนข นลงทถน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนจทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวลา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

< 10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนจทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนซงท มากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การลงทถนกระจถกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
หมวดอถตสาหกรรมรวม
หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรม พลวงงานและสาธารณมปโภค

สมง

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในประเทศใดประเทศหนซงท มากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววลง
รายประเทศรวม

ตตทา

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

สมง

> 80%

หมายเหตถ: ปว จจถบนว กองทถนไมลมทการลงทถนในตลางประเทศ

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตตทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตถ: ปว จจถบนว กองทถนไมลมทการลงทถนในตลางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
อซทน ๆ : -1.28%
กลถมล หลวกทรวพยยอซทน ๆ :
0.02%
กองทถนรวมโครงสรข างพซ ซนฐาน
- ในประเทศ : 0.15%
ตลาดหลวกทรวพยย เอตม เอ ไอ :
0.34%
หนลวยลงทถน : 0.65%
เงมนฝาก
หรซ อตราสารเททยบเทลาเงมนฝาก
: 0.84%

(% NAV)

พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 99.28%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
ตลาดหลวกทรวพยย เอตม เอ ไอ
กองทถนรวมโครงสรข างพซ ซนฐาน - ในประเทศ
กลถมล หลวกทรวพยยอซทน ๆ

(% NAV)
99.28%
0.34%
0.15%
0.02%

หมายเหตถ : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
ซ ซ คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทรนทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.ปตท.สตารวจและผลมตปม โตรเลทยม (PTTEP)
บมจ. กวลฟย เอตนเนอรย จท ดทเวลลอปเมนทย (GULF)
บมจ.ปตท. นต ซามวนและการคข าปลทก (OR)
บมจ.พลวงงานบรม สทถ ธมธ (EA)

(% NAV)
28.57%
11.84%
10.24%
9.33%
5.80%

หมายเหตถ : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
ซ ซ คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* คลาธรรมเนทยมมทผลกระทบตลอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวซน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกตบคลาธรรมเนทยมดวงกลลาวกลอนการลงทถน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
4.00

สมงสถดไมลเกมน 3.7450

3.50

สมงสถดไมลเกมน 3.2100

3.00
2.50
2.00
1.50

สมงสถดไมลเกมน 1.0700

1.00
0.50

เกตบจรมง 0.6962

เกตบจรมง 0.3745

0.00

เกตบจรมง 0.0214 สมงสถดไมลเกมน 0.1070 เกตบจรมง 0.0803 สมงสถดไมลเกมน 0.1284

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

เกตบจรมง 0.2200

คลาใชข จลายอซทนๆ

รวมคลาใชข จลาย

หมายเหตถ : - คลาใชข จาล ยอซทนๆ เปต นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาล สถดของกองทถน
- คลาธรรมเนทยมดวงกลลาวรวมภาษทมลม คลาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรซ อภาษทอซทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คลาธรรมเนทยมการขายหนลวยลงทถน (Front-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
2.00%

เกปบจรปง
ยกเวข น

คลาธรรมเนทยมการรวบซซ ซอคซนหนลวยลงทถน (Back-end Fee)

2.00%

0.10%

คลาธรรมเนทยมการซซ ซอขายหลวกทรวพยยขาเขข า (Brokerage Fee - In)

0.25%

0.10%

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คลาธรรมเนทยมการโอนหนลวยลงทถน
คลาธรรมเนทยมอซทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกตบ
ตามทททจาล ยจรม ง

หมายเหตถ : - คลาธรรมเนทยมการซซ ซอขายหลวกทรวพยยขาเขข าจะเรท ยกเกตบเฉพาะเมซทอซซ ซอหนลวยลงทถน โดยเรท ยกเกตบเขข ากองทถน
- คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทลากวบคลาธรรมเนทยมการรวบซซ ซอคซนหนลวยลงทถนของกองทถนตข นทางหรซ อคลาธรรมเนทยมการขายหนลวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลข วแตลอตว ราใดจะสมงกวลา

K-ENERGY

6 / 13

ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนมนการในอดทต มมไดข เปต นสมงท ยซนยวนถซงผลการดตาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวมธรรกปจพลนงงสนและสสธสรณมปโภคของตลสดหลนก
ทรน พยย แหส งประเทศไทย (Energy Sector TRI)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
50.00%

43.45%

43.94%

40.00%
30.00%

23.82%

24.68%

% ตส อปช

20.00%

12.42%

10.00%
0.00%

-2.89%

-10.00%

12.59%

-2.71%

-6.84%

-6.27%

-20.00%
-30.00%

-26.24%

-24.59%

2558

2559

2560

2561

กองทถน

2562

2563

ดวชนทชท ซววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงซ กราฟจะแสดงผลการดตาเนมนงานตวงแตล
ซ วนว จวดตวงกองทถ
ซ
นจนถซงววนทตาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวซน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -43.15%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขจนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 22.40% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขจนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ 0.36% ตส อปช
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Energy
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

K-ENERGY
4.41
ตววชท ซววด
5.18
ความผวนผวนของกองทถน * 15.84
ความผวนผวนของตววชท ซววด * 15.86

-2.06
-1.80
14.00
14.05

4.41
5.18
15.84
15.86

10.53
11.75
21.44
21.41

1.86
2.44
26.40
26.63

8.48
9.03
22.40
22.60

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

5.54
6.39
22.62
22.81

หมายเหตถ : * รข อยละตลอปท
วมธทการคตานวณผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

K-ENERGY
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Energy ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
หมสยถจง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-ENERGY
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

-1.99

4.46

11.09

1.83

8.69

3.69

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

-2.08

4.43

10.65

1.64

8.49

3.60

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

-2.11

4.13

10.44

1.22

8.22

3.50

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

-2.28

3.89

10.30

0.45

8.12

3.36

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

-2.39

3.40

10.11

-0.56

7.89

3.24

Peer Percentile

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

5 ปช

10 ปช

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

13.89

15.76

21.25

25.64

21.69

20.69

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

13.89

15.76

21.26

25.76

21.69

20.74

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

13.90

15.76

21.44

26.08

21.87

20.80

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

14.05

15.89

21.49

26.23

22.09

21.12

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

14.71

16.09

21.60

26.45

22.18

21.38

K-ENERGY
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมลจาล ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรถงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

15 พฤษภาคม 2558

ขนสดกองทรน
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
ซสทถอกช ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทร
น น.
นทตาการ เวลา
น. - 15.30

296.52 ลข านบาท
13.9180 บาท/หนลวย

500 บาท
500 บาท
ทถกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500
มมลคลบาท
าขวนตต
ซ ทาของการซซ ซอครวงซ แรก
มม500
ลคลาบาท
ขวนตต
ซ ทาของการซซ ซอครวงซ ถวดไป
ทตาการ เวลา
ววทถนกทตววานการขายคซ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคลาขวนตต
ซ ทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนตต
ซ ทา

ไมลกตาหนด
2,000 ลข านบาท

าการซอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทถกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววทถนกววทตนาทตการซซ
500 บาท
500 บาท
ทถกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคลาขายคซน

T+2 คซอ 2 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคซน
(ประกาศNAV T+1 คซนเงมน T+2 เวลา 15.00 น.เปต นตข นไป)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคลาทรวพยยสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-ENERGY

คถณญดาภวค โออนวนตย (ผมขจดว การลงทถน), เรมท มบรม หาร 1 เมษายน 2564

ยข อนหลวง 1 ปท เทลากวบ 64.83%
(กรณทกองทถนจวดตว ซงไมลถงซ 1 ปท จะแสดงคลาตวงแตล
ซ จดว ตวงกองทถ
ซ
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-ENERGY

ธนาคารกสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมซองไทยประกวนชทวมต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนลวยลงทถน ฟมนโนมทนา จตากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนลวยลงทถน โรโบเวลธย จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย กรถงไทย ซทมมโกข จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย กรถงศรท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย กสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตมนาคมนภวทร จตากวด(มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรถรป จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วมคเคอรย ส (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท ซ จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ทมสโกข จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณมชยย จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสมน จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนซลา จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมลลมป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กมมเอตง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไอรลา จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จตากวด
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บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เอเชทย เวลทย จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนลวยลงทถน เวตลธย เมจมก จตากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถนกสมกรไทย จตากวด
ทททอยมล : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวซน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกลอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมลเสนอขายหนลวยลงทถนของกองทถนกวบหรซ อเพซทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมซองสหรวฐอเมรม กา หรซ อผมขททมทถมทนฐานอยมใล นสหรวฐอเมรม กา หรซ อบถคคลซซงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใล นสหรวฐอเมรม กา รวมถซงกองทรวพยยสนม ของบถคคลดวงกลลาวและบรม ษวทหรซ อ
หข างหถขนสลวนซซงท จวดใหข มทขซ ซนและดตาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนลวยลงทถนไมลใชลการฝากเงมน รวมทวงไมล
ซ ไดข อยมภล ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซซงท ผมขลงทถนอาจไมลไดข รวบเงมนลงทถนคซนเตตมจตานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงซ และอยมภล ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารลางหนวงสซอชท ซชวนในการเสนอขายหนลวยลงทถนของกองทถนรวมนท ซมมไดข เปต นการแสดงวลาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสซอชท ซชวนของกองทถนรวม หรซ อ ไดข ประกวนราคาหรซ อผลตอบแทนของหนลวยลงทถนทททเสนอขายนวซน
ทวงนท
ซ ซ บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสซอชท ซชวนสลวนสรถปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดตาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวลาขข อมมลดวงกลลาวถมกตข อง ไมลเปต นเทตจ
และไมลทตาใหข ผข อม ซทนสตาควญผมด

K-ENERGY
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพมจารณาจากอวนดวบความนลาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซซงท เปต นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ซ โดยพมจารณาจากผลการดตาเนมนงานทททผาล นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยลอ ดวงตลอไปนท ซ
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นลาลงทถน

ระดวบทททตตทากวลา
นลาลงทถน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คสสอธปบสย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสททยงปานกลางทททจะไมลสามารถชตาระหนท ซไดข ตามกตาหนด

ตตทากวลา
BBB

ตตทากวลา
BBB(tha)

ตตทากวลา
Baa

ตตทากวลา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมลสามารถชตาระหนท ซไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตตทาทททสดถ ทททจะไมลสามารถชตาระหนท ซ
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถซอวลามทความเสททยงตตทามากทททจะไมลสามารถ
ชตาระหนท ซไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมลสามารถชตาระหนท ซไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ซยซซงท ขซ ซนกวบปว จจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตล
ซ
างประเทศ เปต นตข น โดยราคาตราสารหนท ซจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ซย เชลน หากอวตราดอกเบท ซยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ ซน อวตราดอกเบท ซยของตราสารหนท ซทททออกใหมลกตจะสมงขซ ซนดข วย ดวงนวซนราคา
ตราสารหนท ซทททออกมากลอนหนข าจะมทการซซ ซอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยยสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวลากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวลา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คลาของหลวกทรวพยยททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขซ ซนหรซ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตล
ซ
างประเทศ เปต นตข น ซซงท พมจารณาไดข จากคลา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาล SD สมง แสดงวลากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตลอมมลคลาของหนลวยลงทถน เชลน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารย ในชลวงทททเงมนบาทอลอน แตลขายทตากตาไรในชลวงทททบาทแขตง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชลวงทททบาทแขตงและขายทตากตาไรในชลวงทททบาทอลอนกตอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ ซนกวลาเดมมดข วยเชลนกวน ดวงนวซน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปต นเครซท องมซอสตาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลลาว ซซงท ทตาไดข ดงว ตลอไปนท ซ
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทถนไมลมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สลวนการปของกวนความเสททยงไวข อยลางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ ซนอยมกล บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวลาจะปของกวนความเสททยงหรซ อไมล
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน

K-ENERGY

12 / 13

- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนจทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวลา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณยททสงล ผลกระทบตลอการดตาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรซ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลลาว กองทถนอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวลากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนจทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณยททสงล ผลกระทบตลออถตสาหกรรมนวซน กองทถนดวง
กลลาวอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวลากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนจทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณยททสงล ผลกระทบตลอประเทศดวงกลลาว เชลน การเมซอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปต นตข น กองทถนดวงกลลาวอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวลา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรม มาณการซซ ซอขายทรวพยยสนม ของกองทถน
โดยคตานวณจากมมลคลาทททตตทากวลาระหวลางผลรวมของมมลคลาการซซ ซอทรวพยยสนม กวบผลรวมของมมลคลาการขายทรวพยยสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผลานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคลาทรวพยยสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสลวนตลางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ซววด ซซงท สะทข อนใหข เหตนถซง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ซววดของกองทถนรวมวลามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดมากนข อยเพทยงใด เชลน หากกองทถนรวมมทคาล
TE ตตทา แสดงวลา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดในอวตราทททตตทา ดวงนวซน กองทถนรวมนท ซจซงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาล TE สมง แสดงวลาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ซววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวซน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปต นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนข อยลง เปต นตข น
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