ขขอมมล ณ ววนททท 29 มกราคม 2564

หนนงสสอชชชช วนสสวนสรร ปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค ดนชนชหนรข ธรรกปจพลนงงสน
K Energy Sector Index Fund
K-ENERGY

บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหมวดอรตสสหกรรม (Sector Fund)
• กองทรนรวมทชมท คช วสมเสชทยงทนงช ในและตสสงประเทศ

กองทรนนชลช งทรนกระจรกตนวในผมขออกและหมวดอรตสสหกรรม จจงมชควสมเสชทยงทชผท มขลงทรนอสจสมญเสชยเงปนลงทรน
จสสนวนมสก
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลท งทรน
คสสธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนท ๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนรวมทททลงททนหทนข ในดวชนทธรท กกจพลวงงานและสาธารณมปโภค (SET Energy & Utilities Sector Index)
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซอซ ขายลลวงหนขาเพซทอการเพกทมประสกทธกภาพการบรกหารการลงททน (Efficient Portfolio
Management)
• ลงททนในตราสารตลางประเทศไมลเกกน 20% ของมมลคลาทรวพยยสนก สททธกของกองททน และปของกวนความเสททยงอวตราแลก
เปลททยนตามดทลยพกนกจของผมจข ดว การกองททน
กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
กลยททธยการบรกหารกองททนเชกงรวบ (Passive management strategy) โดยมทงล หววงใหขผลตอบแทนของกองททนเคลซทอน
ไหวตามดวชนทธรท กกจพลวงงานและสาธารณมปโภค
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมลข งททนทททตอข งการลงททนหทนข เพซทอใหขไดขผลตอบแทนตามดวชนทธรท กกจพลวงงานและสาธารณมปโภค (SET Energy &
Utilities Sector Index)
• ผมลข งททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทนข ทททกองททนรวมไปลงททน ซซงท อาจจะปรวบตววเพกทมสมงขซนซ หรซอลดลงจนตตทา
กวลามมลคลาทททลงททนและทตาใหขขาดททนไดข
• ผมลข งททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตวงซ แตล 5 ปท ขซนซ ไป
• ผมลข งททนทททสามารถยอมรวบความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไดข
กองทรนรวมนชไช มสเหมสะกนบใคร
ผมลข งททนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจตานวนเงกนทททแนลนอน หรซอรวกษาเงกนตขนใหขอยมคล รบ
ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนชช
- อสสนหนวงสซอชทชซ วนฉบวบเตตม หรซอสอบถสมผมสข นวบสนทนการขายและบรกษวทจวดการ
- อยสสลงทรนหากไมลเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนทดซ ทพอ
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ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชสท สส คนญ
• กองททนลงททนเฉพาะเจาะจงในหทนข หมวดธทรกกจพลวงงานและสาธารณมปโภค (Energy Sector) จซงอาจมทความเสททยงและผวนผวนของ
ราคาสมงกวลากองททนรวมทวทวไปทททมทการกระจายการลงททนในหลายอทตสาหกรรม ดวงนวนซ ผมลข งททนควรศซกษาขขอมมลของหมวดอทตสาหกรรม
ดวงกลลาวเพซทอประกอบการตวดสกนใจลงททนดขวย
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซอซ ขายลลวงหนขาเพซทอการเพกทมประสกทธกภาพการบรกหารการลงททน ทตาใหขกองททนนทมซ ทความเสททยงมากกวลา
กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอาข งอกงโดยตรง เนซทองจากใชขเงกนลงททนในจตานวนทททนอข ยกวลาจซงมทกาต ไร/ขาดททนสมงกวลาการลงททนใน
หลวกทรวพยยอาข งอกงโดยตรง
• กองททนจะพกจารณาปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนตามดทลยพกนกจของผมจข ดว การกองททน ผมลข งททนอาจขาดททนหรซอกตาไรจาก
อวตราแลกเปลททยนไดข
• ในกรณทททมทแนวโนขมวลาจะมทการขายคซนหนลวยลงททนเกกนกวลา 2 ใน 3 ของจตานวนหนลวยลงททนทททจาต หนลายไดขแลขวทวงซ หมด บรกษวทจวดการ
อาจใชขดลท ยพกนกจในการเลกกกองททนรวม และอาจยกเลกกคตาสวทงซซอซ ขายหนลวยลงททนทททไดขรบว ไวขแลขวหรซอหยทดรวบคตาสวทงดวงกลลาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชยท งทชสท สส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนกนงาน (SD)

ตตทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตตทา

กลทมล หทนข ทททเนขนลงททน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนจทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนซทงมากกวลา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

< 10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนจทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซทงมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม พลวงงานและสาธารณมปโภค

สมง

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนซทงมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตตทา

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

สมง

> 80%

หมายเหตท: ปว จจทบนว กองททนไมลมทการลงททนในตลางประเทศ

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตตทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสสวน

ดรลยพปนปจ

ไมสปของกนน

หมายเหตท: ปว จจทบนว กองททนไมลมทการลงททนในตลางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปมท เตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลท งทรน
อซทน ๆ : -0.15%
กลทมล หลวกทรวพยยอทนซ ๆ :
-0.02%
กองททนรวมโครงสรขางพซนซ ฐาน
- ในประเทศ : 0.16%
ตลาดหลวกทรวพยย เอตม เอ ไอ :
0.38%
หนลวยลงททน : 0.72%
เงกนฝาก
หรซอตราสารเททยบเทลาเงกนฝาก
: 1.63%

(% NAV)

พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 97.28%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชมท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
ตลาดหลวกทรวพยย เอตม เอ ไอ
กองททนรวมโครงสรขางพซนซ ฐาน - ในประเทศ
กลทมล หลวกทรวพยยอทซน ๆ

(% NAV)
97.28%
0.38%
0.16%
-0.02%

หมายเหตท : เปต นขขอมมล ณ ววนททท 29 มกราคม 2564 ทวงซ นท ซ คทณสามารถดมขอข มมลทททเปต นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรทรนทชมท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.ปตท.สตารวจและผลกตปก โตรเลทยม (PTTEP)
บมจ. กวลฟย เอตนเนอรยจท ดทเวลลอปเมนทย (GULF)
บมจ.พลวงงานบรกสทท ธกธ (EA)
บมจ. โกลบอล เพาเวอรย ซกนเนอรยยท (GPSC)

(% NAV)
30.73%
11.72%
11.20%
6.90%
6.29%

หมายเหตท : เปต นขขอมมล ณ ววนททท 29 มกราคม 2564 ทวงซ นท ซ คทณสามารถดมขอข มมลทททเปต นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com
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คสสธรรมเนชยม
* คลาธรรมเนทยมมทผลกระทบตลอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดขรบว ดวงนวนซ คทณควรพกจารณาการเรทยกเกตบคลาธรรมเนทยมดวงกลลาวกลอนการลงททน *

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรน
4.00

สมงสทดไมลเกกน 3.7450

3.50

สมงสทดไมลเกกน 3.2100

3.00
2.50
2.00
1.50

สมงสทดไมลเกกน 1.0700

1.00
0.50

เกตบจรกง 0.6162

เกตบจรกง 0.3745

0.00

เกตบจรกง 0.0214 สมงสทดไมลเกกน 0.1070 เกตบจรกง 0.0803 สมงสทดไมลเกกน 0.1284 เกตบจรกง 0.1400

การจวดการ

ผมดข แม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

คลาใชขจลายอซทนๆ

รวมคลาใชขจลาย

หมายเหตท : คลาใชขจาล ยอซทนๆ เปต นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาล สทดของกองททน
คลาธรรมเนทยมดวงกลลาวรวมภาษทมลม คลาเพกทม ภาษทธรท กกจเฉพาะหรซอภาษทอทซนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอช ขสย)
รสยกสร
คลาธรรมเนทยมการขายหนลวยลงททน (Front-end Fee)

สมงสรดไมสเกปน
2.00%

เกปบจรปง
ยกเวขน

คลาธรรมเนทยมการรวบซซอซ คซนหนลวยลงททน (Back-end Fee)

2.00%

0.10%

คลาธรรมเนทยมการซซอซ ขายหลวกทรวพยยขาเขขา (Brokerage Fee - In)

0.25%

0.10%

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงททนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพกทมเตกม

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพกทมเตกม

คลาธรรมเนทยมการโอนหนลวยลงททน
คลาธรรมเนทยมอซทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกตบ
ตามทททจาล ยจรกง

หมายเหตท : คลาธรรมเนทยมการซซอซ ขายหลวกทรวพยยขาเขขาจะเรทยกเกตบเฉพาะเมซทอซซอซ หนลวยลงททน โดยเรทยกเกตบเขขากองททน
คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทลากวบคลาธรรมเนทยมการรวบซซอซ คซนหนลวยลงททนของกองททนตขนทางหรซอคลาธรรมเนทยมการขายหนลวยลงททนของกองททนปลายทางแลขวแตลอตว ราใดจะสมงกวลา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนกนการในอดทต มกไดขเปต นสกทงยซนยวนถซงผลการดตาเนกนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวมธรรกปจพลนงงสนและสสธสรณมปโภคของตลสดหลนก
ทรนพยยแหสงประเทศไทย (Energy Sector TRI)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
50.00%

43.45%

43.94%

40.00%
30.00%

23.82%

24.68%

% ตสอปช

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

กองททน

2562

2563

ดวชนทชทวซ ดว ของกองททน

หมายเหตท : ในปท ททกองททนจวดตวงซ กราฟจะแสดงผลการดตาเนกนงานตวงซ แตลวนว จวดตวงซ กองททนจนถซงววนทตาการสทดทขายของปท ปฏกทกนนวนซ

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช คสอ -43.15%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขจนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 22.69% ตสอปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขจนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ 0.69% ตสอปช
6. ประเภทกองทรนรวมเพสอท ใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Energy
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 29 มกรสคม 2564
K-ENERGY
ตววชทวซ ดว
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชทวซ ดว *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

-1.04
-0.92
22.72
22.69

27.72
27.71
30.30
30.27

5.34
5.77
25.57
25.52

-5.67
-5.07
40.11
40.56

-2.87
-2.53
26.83
27.07

12.50
12.95
22.69
22.90

(%)
10 ปช * ตนงช แตสจนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

4.96
5.76
23.10
23.30

หมายเหตท : * รขอยละตลอปท
วกธทการคตานวณผลการดตาเนกนงานของกองททนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนกนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรกษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขอข มมลทททเปต นปว จจทบนว ไดขทท www.kasikornasset.com

K-ENERGY
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Energy ณ วนนทชท 29 มกรสคม 2564
หมสยถจง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-ENERGY
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรยเซตนตยไทลยทท 5

28.75

6.73

-2.99

-2.84

12.77

3.80

เปอรยเซตนตยไทลยทท 25

27.76

5.55

-4.34

-2.88

12.52

3.66

เปอรยเซตนตยไทลยทท 50

27.27

5.34

-5.67

-3.09

12.27

3.49

เปอรยเซตนตยไทลยทท 75

27.11

5.17

-5.96

-4.08

12.22

3.32

เปอรยเซตนตยไทลยทท 95

27.04

5.12

-6.14

-6.40

12.02

3.18

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรยเซตนตยไทลยทท 5

30.08

25.33

39.78

26.28

22.14

20.88

เปอรยเซตนตยไทลยทท 25

30.08

25.34

40.07

26.40

22.17

21.04

เปอรยเซตนตยไทลยทท 50

30.26

25.49

40.07

26.64

22.29

21.24

เปอรยเซตนตยไทลยทท 75

30.45

25.60

40.20

26.83

22.50

21.44

เปอรยเซตนตยไทลยทท 95

30.64

25.74

40.56

26.99

22.60

21.60

K-ENERGY
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ขขอมมลอสนท ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปน นผล

ไมลจาล ยเงกนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรทงเทพ

วนนทชจท ดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

15 พฤษภาคม 2558

ขนสดกองทรน
มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV)
ซสททอกช ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทร
น น.
นทตาการ เวลา
น. - 15.30

311.13 ลขานบาท
13.1921 บาท/หนลวย

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

500
มมลคลบาท
าขวนซ ตตทาของการซซอซ ครวงซ แรก
มม500
ลคลาบาท
ขวนซ ตตทาของการซซอซ ครวงซ ถวดไป
ทตาการ เวลา
ววททนกทตววานการขายคซ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคลาขวนซ ตตทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนซ ตตทา

ไมลกาต หนด
2,000 ลขานบาท

าการอซ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววทตนาทตการซซ
500 บาท
500 บาท
ททกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
500 บาท

ระยะเวลาการรวบเงกนคลาขายคซน

T+2 คซอ 2 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคซน
(ประกาศNAV T+1 คซนเงกน T+2 เวลา 15.00 น.เปต นตขนไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคลาทรวพยยสนก รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอท ผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-ENERGY

คทณกอบพร กทลสทรกกจ (ผมจข ดว การกองททนตราสารททน), เรกมท บรกหาร 4 มกราคม 2564

ยขอนหลวง 1 ปท เทลากวบ 73.09%
(กรณทกองททนจวดตวงซ ไมลถงซ 1 ปท จะแสดงคลาตวงซ แตลจดว ตวงซ กองททน)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสอช คสน

K-ENERGY

ธนาคารกสกกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทกสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮขาสย จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสกน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรกษวท เมซองไทยประกวนชทวกต จตากวด (มหาชน)
บรกษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซซอซ ขายหนลวยลงททน ฟกนโนมทนา จตากวด
บรกษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซซอซ ขายหนลวยลงททน โรโบเวลธย จตากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมกโกข จตากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย กสกกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เกทยรตกนาคกนภวทร จตากวด(มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จตากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทปร จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วกคเคอรยส (ประเทศไทย) จตากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ทรทนทตท ซ จตากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ทกสโกข จตากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณกชยย จตากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสกน จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ฟกนวนซลา จตากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ฟกนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ฟกลลกป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กกมเอตง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เมอรยชท นว พารยทเนอรย จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย หยวนตขา (ประเทศไทย) จตากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย อารยเอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จตากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ไอรลา จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรยชทนว พารยทเนอรย จตากวด
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บรกษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จตากวด
บรกษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซซอซ ขายหนลวยลงททน เวตลธย เมจกก จตากวด
ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชช วน /
รของเรชยน

บรกษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสกกรไทย จตากวด
ทททอยมล : 400/22 อาคารธนาคารกสกกรไทย ชวนซ 6 และ 12 ถนนพหลโยธกน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชอท สจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกลอใหขเกกดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดขทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน

กองททนสงวนสกทธกททจะไมลเสนอขายหนลวยลงททนของกองททนกวบหรซอเพซทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรกกา พลเมซองสหรวฐอเมรกกา หรซอผมทข ทมทถทกนฐานอยมใล นสหรวฐอเมรกกา หรซอบทคคลซซงท
โดยปกตกมทถทกนทททอยมใล นสหรวฐอเมรกกา รวมถซงกองทรวพยยสนก ของบทคคลดวงกลลาวและบรกษวทหรซอ
หขางหทนข สลวนซซงท จวดใหขมทขนซ และดตาเนกนกกจกรรมในสหรวฐอเมรกกา

- การลงททนในหนลวยลงททนไมลใชลการฝากเงกน รวมทวงซ ไมลไดขอยมภล ายใตขความคทมข ครองของสถาบวนคทมข ครองเงกนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมลข งททนอาจไมลไดขรบว เงกนลงททนคซนเตตมจตานวน
- ไดขรบว อนทมตว กจดว ตวงซ และอยมภล ายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพกจารณารลางหนวงสซอชทชซ วนในการเสนอขายหนลวยลงททนของกองททนรวมนทมซ กไดขเปต นการแสดงวลาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถซง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสซอชทชซ วนของกองททนรวม หรซอ ไดขประกวนราคาหรซอผลตอบแทนของหนลวยลงททนทททเสนอขายนวนซ
ทวงซ นท ซ บรกษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสซอชทชซ วนสลวนสรทปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 29 มกราคม 2564
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผกดชอบในการดตาเนกนการของกองททนรวมและขอรวบรองวลาขขอมมลดวงกลลาวถมกตของ ไมลเปต นเทตจ
และไมลทาต ใหขผอมข ทซนสตาควญผกด

K-ENERGY
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คสสอธปบสยเพปมท เตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพกจารณาจากอวนดวบความนลาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปต นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ซ โดยพกจารณาจากผลการดตาเนกนงานทททผาล นมาและฐานะการเงกน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหทนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยลอ ดวงตลอไปนท ซ
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นลาลงททน

ระดวบทททตทาต กวลา
นลาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมลสามารถชตาระหนทไซ ดขตามกตาหนด

ตตทากวลา
BBB

ตตทากวลา
BBB(tha)

ตตทากวลา
Baa

ตตทากวลา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมลสามารถชตาระหนทไซ ดขตามกตาหนด

อวนดวบเครดกตสมงทททสดท มทความเสททยงตตทาทททสดท ทททจะไมลสามารถชตาระหนท ซ
ไดขตามกตาหนด
อวนดวบเครดกตรองลงมาและถซอวลามทความเสททยงตตทามากทททจะไมลสามารถ
ชตาระหนทไซ ดขตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมลสามารถชตาระหนทไซ ดขตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกกดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยซ ซซงท ขซนซ กวบปว จจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกกจการลงททน
ปว จจวยทางการเมซองทวงซ ในและตลางประเทศ เปต นตขน โดยราคาตราสารหนทจซ ะเปลททยนแปลงในทกศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยซ เชลน หากอวตราดอกเบทยซ ในตลาดเงกนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซนซ อวตราดอกเบทยซ ของตราสารหนททซ ทออกใหมลกตจะสมงขซนซ ดขวย ดวงนวนซ ราคา
ตราสารหนททซ ทออกมากลอนหนขาจะมทการซซอซ ขายในระดวบราคาทททตทาต ลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนก ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชกญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวลากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวลา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คลาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพกทมขซนซ หรซอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกกจการลงททน ปว จจวยทางการเมซองทวงซ ในและตลางประเทศ เปต นตขน ซซงท พกจารณาไดขจากคลา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาล SD สมง แสดงวลากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชยท งจสกกสรเปลชยท นแปลงของอนตรสแลกเปลชยท น (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตลอมมลคลาของหนลวยลงททน เชลน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงกนดอลลารยในชลวงทททเงกนบาทอลอน แตลขายทตากตาไรในชลวงทททบาทแขตง กองททนรวม
จะไดขเงกนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชลวงทททบาทแขตงและขายทตากตาไรในชลวงทททบาทอลอนกตอาจไดขผลตอบ
แทนมากขซนซ กวลาเดกมดขวยเชลนกวน ดวงนวนซ การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปต นเครซอท งมซอสตาควญในการบรกหารความเสททยงดวง
กลลาว ซซงท ทตาไดขดงว ตลอไปนท ซ
- ปข องกนนควสมเสชยท งทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมลข งททนไมลมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบทสดว สลวนการปของกวนความเสททยงไวขอยลางชวดเจน : ผมลข งททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมลข งททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซนซ อยมกล บว ดทลยพกนกจของผมจข ดว การกองททนรวมในการพกจารณาวลาจะปของกวนความเสททยงหรซอไมล
- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมลข งททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนจทง (High Issuer Concentration Risk) เกกดจากกองททนลงททน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวลา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงล ผลกระทบตลอการดตาเนกนงาน ฐานะทางการเงกน
หรซอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลลาว กองททนอาจมทผลการดตาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวลากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนจทง (Sector Concentration Risk) เกกดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงล ผลกระทบตลออทตสาหกรรมนวนซ กองททนดวง
กลลาวอาจมทผลการดตาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวลากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนจทง (Country Concentration Risk) เกกดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงล ผลกระทบตลอประเทศดวงกลลาว เชลน การเมซอง
เศรษฐกกจ สวงคม เปต นตขน กองททนดวงกลลาวอาจมทผลการดตาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวลา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรกมาณการซซอซ ขายทรวพยยสนก ของกองททน
โดยคตานวณจากมมลคลาทททตทาต กวลาระหวลางผลรวมของมมลคลาการซซอซ ทรวพยยสนก กวบผลรวมของมมลคลาการขายทรวพยยสนก ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผลานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคลาทรวพยยสนก สททธกเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสลวนตลางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวซ ดว ซซงท สะทขอนใหขเหตนถซง
ประสกทธกภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวซ ดว ของกองททนรวมวลามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวซ ดว มากนขอยเพทยงใด เชลน หากกองททนรวมมทคาล
TE ตตทา แสดงวลา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวซ ดว ในอวตราทททตทาต ดวงนวนซ กองททนรวมนทจซ งซ มทประสกทธกภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งอกง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาล TE สมง แสดงวลาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวซ ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนซ โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปต นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนขอยลง เปต นตขน
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