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กองทุนเปิดเคดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน
 
ประเภทโครงการ  กองทุนหมวดอุตสาหกรรม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ  ไม่กำหนดอายุโครงการ 
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน  200 ล้านหน่วย 
วันจดทะเบียนกองทุน 15 พฤษภาคม 2558 
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดสิ้นเดือนมีนาคม 
 
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ
 กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ดัชนีอ้างอิง) โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุน
ใกล้เคียงกับดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์  
ไม่ครบตามจำนวนหรือไม่เป็นไปตามสัดส่วนของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภคได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะตลาดทรัพย์ และ  
สภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น 
 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้หรือไม่มีการคำนวณดัชนีหลักทรัพย์หมวดธุรกิจพลังงาน
และสาธารณูปโภค บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนีอื่นใด ซึ่งมีลักษณะที่เหมาะสม
หรือใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยบริษัทจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและ  
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน 
ตราสารหนี้ เงินฝาก และหรือตราสารทางการเงิน รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือ  
การหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้ง  
อาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝากและหรือหลักทรัพย์อื่นใดในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ก.ล.ต. ได้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุน โดยจะป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 
 อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Notes) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้  
(non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated 
Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ 



เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment 
grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น รวมทั้ง กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เว้นแต่เป็นหุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
ดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับ
หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้้ 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในเรื่องของสัดส่วนการลงทุน
เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศหรือกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับกองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่
จะมีในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ ไขโครงการ 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
  ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 
  วันที่ 1 เมษายน 2561 วันที่ 1 เมษายน 2560 
  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 424,781,061.34 296,169,492.38 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 13.8275  14.3530  
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงาน (บาท) (13,284,538.35) 43,042,714.04 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) (0.5255) 3.4967  
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)* (3.66) 32.21 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ** (3.20) 33.07 
 
* ใช้ข้อมูลที่เป็นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี   
** ตัวชี้วัด   
 ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Energy 

Sector TRI)   
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กองทุนเปิดเคดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน

รายงานและวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานของกองทนุเปดิเคดชันหีุน้ธรุกจิพลงังาน
รอบระยะเวลา1เมษายน2561–31มนีาคม2562

 
ตลาดทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวผันผวนในทิศทางขาลงจากระดับ 1,776.26 จุด 
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 สู่ระดับต่ำสุดที่ 1,546.62 จุดในปลายเดือนธันวาคม ก่อนที่ดัชนีตลาดหุ้น
จะฟื้นตัวขึ้นในช่วงต้นปี 2562 มาปิดที่ระดับ 1,638.65 จุด ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี คิดเป็นการปรับ
ลดลง 137.61 จุด หรือลดลงร้อยละ 7.75 สำหรับรอบปีบัญชี 
 ในช่วงครึ่งแรกของรอบปีบัญชี ตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็น
ความกังวลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ (Fed Fund Rate) อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล 10 ปีของสหรัฐฯ ที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระดับร้อยละ 2.4 ณ สิ้นปี 2560  
ไปแตะระดับสูงกว่าร้อยละ 3.2 ในเดือนพฤษภาคม 2561 ความกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ 
และจีน (Trade War) ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนเองแล้ว  
ยังจะส่งผลต่อการค้าโดยรวมของโลกอีกด้วย ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผล
ให้กระแสเงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง โดยเฉพาะตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ 
(Emerging Market) ซึ่งรวมทั้งตลาดหุ้นไทย นอกจากนี้ การประกาศลดค่าธรรมเนียมการทำ  
ธุรกรรมผ่านระบบ Online ของธนาคารพาณิชย์ไทยส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนียมของกลุ่ม
ธนาคาร ทำให้มีแรงขายหุ้นกลุ่มธนาคารและส่งผลให้ตลาดปรับตัวลดลงสู่ระดับ 1,584.68 จุด  
ในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน 2561 ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าจากระดับ 31.17 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ 
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 สู่ระดับ 33 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน 2561 
ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งเมื่อเข้าสู่ ไตรมาส 3 ปี 2561 จาก  
ความคาดหวังว่าจีนและสหรัฐฯ จะสามารถเจรจายุติสงครามการค้าระหว่างกันได้ รวมทั้ง  
การส่งสัญญาณของเฟดว่าจะไม่รีบเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับการที่ประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศห้ามประเทศพันธมิตรทำธุรกิจกับประเทศอิหร่าน (IRAN Sanction)  
ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ (Brent) ปรับตัวขึ้นอย่างมากจากระดับประมาณ 70 ดอลล่าร์สหรัฐ  
ต่อบาร์เรล ในช่วงไตรมาส 2/61 ขึ้นแตะระดับ 86 ดอลล่าร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงต้นเดือน
ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ 4 ปี ส่งผลดีต่อราคาหุ้นในกลุ่มพลังงาน นอกจากนี้ 
ตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน 
โดย GDP ไตรมาส 2/61 เติบโตร้อยละ 4.6 สูงกว่าคาดการณ์ของตลาด อีกทั้งผลการดำเนินงาน
ประจำไตรมาส 2/61 ของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาดการณ์ เป็นปัจจัยสนับสนุน
ตลาดให้ปรับตัวขึ้นได้และปิดที่ระดับ 1756.41 จุด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 
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 อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 ตลาดปรับตัวในทิศทางขาลงอีกครั้ง  
และแตะจุดต่ำสุดของรอบปีบัญชีที่ระดับ 1,546.62 จุด ในปลายเดือนธันวาคม 2561  
ภายหลังตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัว นอกจากนี้ ยังมีความ
กังวลต่อปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น การแยกตัวจากสหภาพ
ยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ซึ่งมีกำหนดในช่วงปลายไตรมาส 1 ปี 2562 การปิดทำงาน
ของหน่วยงานรัฐบาล (Government shutdown) ของสหรัฐฯ ซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อ ประกอบกับ 
ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงจนทำจุดต่ำสุดที่ 50 ดอลล่าร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปลายปี 
2561 จากความกังวลต่อปริมาณความต้องการใช้น้ำมันที่อาจจลดลงในอนาคตจากการชะลอตัวลง
ของเศรษฐกิจจีน รวมถึงการประกาศเลื่อนการ Sanction IRAN จากเดิมที่มีผลบังคับในเดือน
พฤศจิกายน 2561 ออกไปเป็นต้นเดือนพฤษภาคม 2562 ตัวเลขการส่งออกเดือนกันยายนของไทย
โดยกระทรวงพาณิชย์ที่หดตัวร้อยละ 5.2 ต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดค่อนข้างมาก อีกทั้งยังมีน
โยบายภาครัฐที่คาดว่าอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน เช่น ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง, การคุมสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ การควบคุมราคายา เวชภัณฑ์และค่ารักษาพยาบาล 
เป็นต้น 
 ในช่วงต้นปี 2562 การกำหนดวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 มีนาคม 2562  
ส่งผลดีต่อภาพบรรยากาศการลงทุนโดยรวม ประกอบกับ ราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อ
เนื่องจากการประกาศคว่ำบาตรบริษัทน้ำมันแห่งชาติของประเทศเวเนซุเอลา และความร่วมมือใน
การลดกำลังการผลิตตามข้อตกลงของกลุ่ม OPEC และประเทศพันธมิตรเป็นปัจจัยสนับสนุนราคา
หุ้นกลุ่มพลังงาน นอกจากนี้ ปัจจัยสำคัญๆด้านต่างประเทศเริ่มมีแนวโน้มคลี่คลายมากขึ้น เช่น 
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณของการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการยุติการลดงบดุลของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ การที่สหรัฐฯ เลื่อนกำหนดการขึ้นภาษีสินค้าของ
จีนจากเดือนมีนาคม 2562 ออกไป ทำให้เกิดความคาดหวังในเชิงบวกต่อผลการเจรจาการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ-จีน รวมทั้งการที่รัฐบาลจีนใช้มาตรการทางการเงินและการคลังเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศ ทำให้มีกระแสเงินลงทุนไหลเข้าในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก SET Index ปรับ
เพิ่มขึ้น 4.78% ในไตรมาสแรกของปี 2562 โดยปิดที่ระดับ 1,638.65 จุด ณ วันสิ้นรอบปีบัญช ี
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนมีนโยบายในการสร้างผลตอบแทนให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีหมวดธุรกิจ
พลังงาน โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี หมวดธุรกิจพลังงาน โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 
กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 97.88 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเทียบกับรอบปีบัญชีปัจจุบัน
 กองทุนปรับการลงทุนในหุ้นและสัดส่วนการลงทุนตามหุ้นที่ถูกนำมาคำนวณดัชนีหมวดธุรกิจ
พลังงาน โดยกองทุนลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนี คือ BAFS BANPU BCP BCPG BGRIM BPP 
CKP EA EASTW EGATIF EGCO ESSO GLOW GPSC GULF GUNKUL IRPC LANNA 
PTG PTT PTTEP RATCH SCI SCN SGP SPCG SPRC SUPER TOP TPIPP TTW 
WHAUP โดยในระหว่างรอบบัญชี 1 เมษายน 2561– 31 มีนาคม 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหุ้น
ที่ใช้ในการคำนวณดัชนี หมวดธุรกิจพลังงาน 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 ในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา กองทุนมีผลการดำเนินงานลดลงร้อยละ 3.66 ในขณะที่
เกณฑ์มาตรฐาน คือดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (Energy Sector TRI) ลดลงร้อยละ 3.2 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่ม ี
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคดชันหีุน้ธรุกจิพลงังานกับเกณฑ์มาตรฐาน
 
(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง 

หน่วย : % ต่อปี   
ปี 2558*S 2559 2560 2561

ผลตอบแทนกองทุนรวม -26.24 43.45 23.82 -2.89 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด** -24.59 43.94 24.68 -2.71 

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน 23.55 20.11 10.27 19.50 

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด 23.70 20.30 10.35 19.59 
 
*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน 

 
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลังณวันที่29มีนาคม2562

หน่วย : %  


ตั้งแต่
ต้นปี

3เดือน 6เดือน
1ปี
(ต่อปี)

3ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่
จัดตั้ง
(ต่อปี)

ผลตอบแทนกองทุนรวม 8.69 8.69 -7.62 -3.66 17.79 8.72 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด** 8.93 8.93 -7.45 -3.20 18.23 9.75 

ความผันผวน (Standard deviation)  
ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) 

12.75 12.75 18.13 18.60 15.68 18.24 

ความผันผวน (Standard deviation)  
ของตัวชี้วัด (% ต่อปี) 

12.80 12.80 18.19 18.68 15.80 18.35 

   
** ตัวชี้วัด 
  Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ -0.50% ต่อปี1 

  Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ 0.16 % ต่อปี2 

  ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Energy Sector TRI) 
 หมายเหตุ 
  สำหรับกองทุนที่มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงรับ (Passive Management Strategy) บริษัทจัดการจะเปิดเผย

ข้อมูล Tracking Difference และ Tracking Error เพิ่มเติม 
  1) Tracking Difference (TD) คือ ค่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทน  

  ของดัชนีอ้างอิงของกองทุน 
  2) Tracking Error (TE) คือ ค่าความผันผวนของส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและ  

  ผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน 
  ซึ่งค่าทั้ง 2 ค่า จะแสดงให้เห็นว่า กองทุนสามารถลงทุนให้ ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงมากน้อยเพียงใดหาก

ค่า TD และ TE ยิ่งต่ำ แสดงว่า กองทุนลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีค่อนข้างมาก 
  ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกอง

ทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่1เมษายน2561ถึงวันที่31มีนาคม2562

 

 อันดับ ชื่อ ค่านายหน้า อัตราส่วน
   (บาท) ค่านายหน้า 

1 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 120,534.29 39.08% 
2 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 114,153.87 37.02% 
3 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 50,076.00 16.24% 
4 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)  
  จำกัด (มหาชน) 23,626.38 7.66%  
 รวม 308,390.54 100.00%
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2561ถึงวันที่31มีนาคม2562

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 760.83 0.19 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 43.37 0.01 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 162.66 0.04 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 33.90 0.01 
ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า  
 (Trademark Permission Fee) 130.12 0.03 
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 (NAV Announcement Expense) 22.32 0.01 
ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร (Banking Services Fee) 24.42 0.01 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 2.89 0.00 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 23.60 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 1,204.11 0.31

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์  
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1เมษายน2561ถึงวันที่31มีนาคม2562

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1,744.05 0.45 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 82.70 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 310.14 0.08 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 69.00 0.02 
ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า 
 (Trademark Permission Fee) 248.11 0.06 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจำปี  
 (Annual Report Expense) 30.81 0.01 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหน่วย 
 (Report to Unitholders Expense) 22.94 0.01 
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
 (NAV Announcement Expense) 37.82 0.01 
ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร (Banking Services Fee) 48.09 0.01 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 2.89 0.00 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 4.87 0.00  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 2,601.42 0.67

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์  
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน
ข้อมูลณวันที่31มีนาคม2562

 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2561(*) ราคาตลาด  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  419,208,677.67 98.69 
หุ้นสามัญ
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 -พลังงานและสาธารณูปโภค
  บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ  2,513,000.00 0.59 
  บมจ.บ้านปู   9,415,440.00 2.22 
  บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น  4,998,750.00 1.18 
  บมจ.บีซีพีจี   3,690,082.00 0.87 
  บมจ.บี.กริม เพาเวอร์  9,171,875.00 2.16 
  บมจ.บ้านปู เพาเวอร์  7,797,495.40 1.84 
  บมจ.ซีเค เพาเวอร์  4,083,600.00 0.96 
  บมจ.พลังงานบริสุทธิ์  20,155,200.00 4.74 
  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากร 
   ภาคตะวันออก  2,080,140.00 0.49 
  บมจ.ผลิตไฟฟ้า  17,315,600.00 4.08 
  บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)  4,286,700.00 1.01 
  บมจ.โกลว์ พลังงาน  14,987,700.00 3.53 
  บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  9,573,725.00 2.25 
  บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  22,920,000.00 5.40 
  บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง  2,590,347.60 0.61 
  บมจ.ไออาร์พีซี  13,229,600.00 3.11 
  บมจ.ลานนาลิกไนต์  663,040.00 0.16 
  บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  1,881,000.00 0.44 
  บมจ.ปตท.   154,358,400.00 36.34 
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กองทุนเปิดเคดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน

รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน(ต่อ)

ข้อมูลณวันที่31มีนาคม2562
 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2561(*) ราคาตลาด 
 บมจ.อินเตอร์เนชั่นเนิลเอนจีเนียริ่ง  0.00 0.00 
 บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกร  0.00 0.00   
 บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม  56,098,500.00 13.21 
 บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง  9,553,050.00 2.25 
 บมจ.เอสซีไอ อีเลคตริค  189,952.00 0.04 
 บมจ.สแกน อินเตอร์  519,552.00 0.12 
 บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์  1,903,480.00 0.45 
 บมจ. เอสพีซีจี   2,018,480.00 0.48 
 บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง  5,321,380.00 1.25 
 บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอยี คอร์เปอเรชั่น  1,909,600.00 0.45 
 บมจ.ไทยออยล์   15,964,150.00 3.76 
 บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์  5,768,770.00 1.36 
 บมจ. ทีทีดับบลิว  5,481,460.00 1.29 
 บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์  
  แอนด์ พาวเวอร์  2,562,665.00 0.60 
หน่วยลงทุน
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  2,794,120.00 0.66 
เงินฝาก      3,411,823.67 0.80 
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  5,572,383.67 1.31 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  424,781,061.34 บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR):56.12%
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(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring”  
 CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคม  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) 
 โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวด  
ดังต่อไปนี ้
  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  15% 
  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  10% 
  3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  20% 
  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  20% 
  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  35%  
 โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี   
3 กลุ่มคือ “ดี” “ดีมาก” และ “ดีเลิศ” 
 โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง   
 ช่วงคะแนน สัญลักษณ์ ความหมาย 
 SCORE Range Number of Logo  
 90-100  ดีเลิศ 
 80-89  ดีมาก 
 70-79  ดี 
 60-69  ดีพอใช้ 
 50-59  ผ่าน 
 ต่ำกว่า 50 No logo given N/A 
 



30

กองทุนเปิดเคดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  3,411,823.67 0.80 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก 
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) 
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ 
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการ  0.00 0.00 
 กำกับตลาดทุน ที่ ทน.87/2558 

 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 

    อนัดบั อนัดบั
มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื
หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  N/A AA+(tha),F1+(tha)  3,399,881.57 

2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  11,942.10  
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม(ง)เท่ากับ0.00%  
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
 
F1(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อ
ถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ  
โดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือ  
ที่กำหนด  
 
F2(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่  
น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ  
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า  
 
F3(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลา  
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน  
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลง
ในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด

 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย
 
AAA (tha) 
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะ
กำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
 
AA (tha) 
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 
 
A (tha) 
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมี  
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้  
มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
BBB (tha) 
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” 
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง  
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า 
“CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
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รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุเปดิเคดชันหีุน้ธรุกจิพลงังาน
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1เมษายน2561ถงึวนัที่31มนีาคม2562

 
ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
 
 ไม่ม ี

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 ไม่ม ี
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน

ญดาภัค โออนันต์ 
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ธิดาศิริ ศรีสมิต 
นาวิน อินทรสมบัติ 
นฤมล ว่องวุฒิพรชัย 
เพชรรัตน์ โพธิ์วัฒนะเสถียร 
วินิทร ผ่องใส 
จรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ 
นินัทธ์ วงศ์เสงี่ยม 
ชุลีกร เตรียมพาณิชย์กุล 
พักตร์พริ้ง พู่ไพจิตรกุล 
สุธี เลิศสาครศิริ 
กอบพร กุลสุรกิจ 
ภรภัทร ตรัยพุฒิภัทร 
นราธิป พฤทธิ์ธโนปจัย 
ธีรวัฒน์ บรรเจิดสุทธิกุล 
พิชญุตม์ อรุณพัลลภ 
จริยา พิมลไพบูลย์ 
นิสารัตน์ ชมพูพงษ์ 
พิศิษฏ์ ไชยพร 
ภราดร เอี่ยวปรีดา 
ภารดี มุณีสิทธิ์ 
รุ้งลดา กิจจารักษ์ 
ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล 
สมโภชน์ ทัศนคติธรรม 
 

ขอ้มลูการดำเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปปีฏทินิลา่สดุ
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
 
  กลยุทธ์การลงทุน

 บริษัท บทวิเคราะห์และ
จัดเยี่ยมชม

 สัมมนา หุ้นจอง 

  ข้อมูลข่าวสาร
บริษัท

   
 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด X X X - 

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) X X X - 

บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้ คอร์ป (ประเทศไทย) X X - X 

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) - - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) X X X - 

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) X X X - 

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด X X X - 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) X X - X 

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด X X X - 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) X X X - 
 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562 
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กองทุนเปิดเคดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน

บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ  
การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยี
ในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน   135,771,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น   27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว   135,771,370.00  บาท  
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 1. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ 
 6. นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 3. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 
 6. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 
 7. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
 8. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 12. นางหทัยพัชร์ ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 14. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 15. นายยุทธนา สินเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 




