
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมอีทีเอฟ,กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

กลุม Energy

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและ

สาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพยที่อยูระหวางการเขา

หรือออกจากการเปนหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีดังกลาวดวย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี

ไมนอยกวา 80 %ของ NAV โดยกองทุนมุงเนนที่จะลงทุนในหุนเต็มอัตรา (fully invested) ซึ่งอาจ

พิจารณาเลือกใชกลยุทธแบบ Full Replication หรือ Optimization เพื่อใหกองทุนสามารถสราง

ผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน

มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)

โดยกองทุนจะพยายามดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม

และผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error) 5.00 % ตอป

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 11.15 8.56 10.82 7.64

ดัชนีชี ้ว ัด 11.18 8.77 10.84 8.33

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 13.97 11.55 13.65 10.93

ความผันผวนกองทุน 12.89 14.13 12.39 12.92

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 13.70 15.12 13.00 13.31

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 5.05 2.28 3.38 2.92

ดัชนีชี ้ว ัด 5.14 0.75 4.02 3.58

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 2.90 2.81 2.64

ความผันผวนกองทุน 17.24 22.20 20.83 20.81

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 17.20 22.45 20.84 20.83

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงสูง

* ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 7 หมายถึง กองทุนรวมหมวด

อุตสาหกรรม ที่มี net exposure มุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสาร

ทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไมนอย

กวารอยละ 80 ของNAV

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 15/03/56

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล มี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย ชนัต คงพัฒนสิร ิ ตั ้งแต 31/07/62

ดัชนีชี ้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG

TRI) (100%)

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 46.00 %

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.01 เทา

Sharpe Ratio 0.35

Alpha 0.09

Beta 1.00

Tracking Error 0.81 %

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการของตลาด

หลักทรัพยฯ

วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการของตลาดหลัก

ทรัพยฯ

เวลาทําการ : เวลาทําการของตลาดหลัก

ทรัพยฯ

เวลาทําการ : เวลาทําการของตลาดหลักทรัพยฯ

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : สําหรับผู ร วมคา

หนวยลงทุน : 1 หนวยของการซื ้อขาย

การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : สําหรับผู ร วม

คาหนวยลงทุน : 1 หนวยของการซื ้อ

ขาย

ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ : กรณีผูรวมคาหนวยลงทุนจะไดรับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต

วันถัดจากวันสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน แตโดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+3 วันทําการหลังจากวันทํา

รายการขายคืน โดยบริษัทจะชําระเปนตะกราหลักทรัพยตามอัตราสวนและรายละเอียดของหลักทรัพยที่

บริษัทจัดการกําหนด และสําหรับกรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อขายผานตลาดหลักทรัพย โดยทั่วไปจะ

ไดรับชําระเงินภายใน T+2

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 1.60 0.30

รวมคาใชจาย 5.35 0.71

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีที่ผานมา

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 1.50 ยังไม เร ียกเก ็บ

การรับซื ้อคืน 1.50 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา ไมมี ไมมี

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก ไมมี ไมมี

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **คา

ธรรมเนียมการขายและการรับซื้อคืนดังกลาวเปนคาธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผูรวมคาหนวย

ลงทุน ***สําหรับคาธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อหนวยลงทุนที่ผูรวมคาหนวยลงทุน และ/หรือผูขาย

หนวยลงทุน และ/หรือผูสนับสนุนฯ เรียกเก็บจากผูลงทุนทั่วไป ใหเปนไปตามที่ผูรวมคาหนวยลงทุน และ/

หรือผูขายหนวยลงทุน และ/หรือผูสนับสนุนฯ กําหนด ****คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะ

เบียนกําหหนด

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

หุ นสามัญ 90.22

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 9.78

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

บมจ. ปตท. 22.27

บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจ ี ดีเวลลอปเมนท 14.97

บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 14.80

บมจ. ปตท. นํ ้ามันและการคาปลีก 6.48

บมจ. พลังงานบริสุทธิ ์ 6.37

หมายเหตุ :

กองทุนเปด KTAM SET Energy ETF Tracker 

KTAM SET Energy ETF Tracker
ENY 

กองทุนเปด KTAM SET Energy ETF Tracker 

KTAM SET Energy ETF Tracker
ENY 

การจัดสรรการลงทุนในกลุ มอุตสาหกรรม

กลุ มอุตสาหกรรม % NAV

ทรัพยากร 90.22

หมายเหตุ :

กองทุนเปด KTAM SET Energy ETF Tracker 

KTAM SET Energy ETF Tracker
ENY 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม

https://https//www.ktam.co.th/fif-fund-detail-document.aspx?IdF=7


บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมอีทีเอฟ,กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

กลุม Energy

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและ

สาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพยที่อยูระหวางการเขา

หรือออกจากการเปนหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีดังกลาวดวย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี

ไมนอยกวา 80 %ของ NAV โดยกองทุนมุงเนนที่จะลงทุนในหุนเต็มอัตรา (fully invested) ซึ่งอาจ

พิจารณาเลือกใชกลยุทธแบบ Full Replication หรือ Optimization เพื่อใหกองทุนสามารถสราง

ผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน

มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)

โดยกองทุนจะพยายามดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม

และผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error) 5.00 % ตอป

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 11.15 8.56 10.82 7.64

ดัชนีชี ้ว ัด 11.18 8.77 10.84 8.33

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 13.97 11.55 13.65 10.93

ความผันผวนกองทุน 12.89 14.13 12.39 12.92

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 13.70 15.12 13.00 13.31

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 5.05 2.28 3.38 2.92

ดัชนีชี ้ว ัด 5.14 0.75 4.02 3.58

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 2.90 2.81 2.64

ความผันผวนกองทุน 17.24 22.20 20.83 20.81

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 17.20 22.45 20.84 20.83

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงสูง

* ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 7 หมายถึง กองทุนรวมหมวด

อุตสาหกรรม ที่มี net exposure มุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสาร

ทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไมนอย

กวารอยละ 80 ของNAV

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 15/03/56

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล มี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย ชนัต คงพัฒนสิร ิ ตั ้งแต 31/07/62

ดัชนีชี ้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG

TRI) (100%)

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 46.00 %

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.01 เทา

Sharpe Ratio 0.35

Alpha 0.09

Beta 1.00

Tracking Error 0.81 %

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการของตลาด

หลักทรัพยฯ

วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการของตลาดหลัก

ทรัพยฯ

เวลาทําการ : เวลาทําการของตลาดหลัก

ทรัพยฯ

เวลาทําการ : เวลาทําการของตลาดหลักทรัพยฯ

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : สําหรับผู ร วมคา

หนวยลงทุน : 1 หนวยของการซื ้อขาย

การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : สําหรับผู ร วม

คาหนวยลงทุน : 1 หนวยของการซื ้อ

ขาย

ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ : กรณีผูรวมคาหนวยลงทุนจะไดรับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต

วันถัดจากวันสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน แตโดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+3 วันทําการหลังจากวันทํา

รายการขายคืน โดยบริษัทจะชําระเปนตะกราหลักทรัพยตามอัตราสวนและรายละเอียดของหลักทรัพยที่

บริษัทจัดการกําหนด และสําหรับกรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อขายผานตลาดหลักทรัพย โดยทั่วไปจะ

ไดรับชําระเงินภายใน T+2

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 1.60 0.30

รวมคาใชจาย 5.35 0.71

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีที่ผานมา

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 1.50 ยังไม เร ียกเก ็บ

การรับซื ้อคืน 1.50 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา ไมมี ไมมี

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก ไมมี ไมมี

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **คา

ธรรมเนียมการขายและการรับซื้อคืนดังกลาวเปนคาธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผูรวมคาหนวย

ลงทุน ***สําหรับคาธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อหนวยลงทุนที่ผูรวมคาหนวยลงทุน และ/หรือผูขาย

หนวยลงทุน และ/หรือผูสนับสนุนฯ เรียกเก็บจากผูลงทุนทั่วไป ใหเปนไปตามที่ผูรวมคาหนวยลงทุน และ/

หรือผูขายหนวยลงทุน และ/หรือผูสนับสนุนฯ กําหนด ****คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะ

เบียนกําหหนด

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

หุ นสามัญ 90.22

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 9.78

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

บมจ. ปตท. 22.27

บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจ ี ดีเวลลอปเมนท 14.97

บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 14.80

บมจ. ปตท. นํ ้ามันและการคาปลีก 6.48

บมจ. พลังงานบริสุทธิ ์ 6.37

หมายเหตุ :

กองทุนเปด KTAM SET Energy ETF Tracker 

KTAM SET Energy ETF Tracker
ENY 

กองทุนเปด KTAM SET Energy ETF Tracker 

KTAM SET Energy ETF Tracker
ENY 

การจัดสรรการลงทุนในกลุ มอุตสาหกรรม

กลุ มอุตสาหกรรม % NAV

ทรัพยากร 90.22

หมายเหตุ :

กองทุนเปด KTAM SET Energy ETF Tracker 

KTAM SET Energy ETF Tracker
ENY 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมอีทีเอฟ,กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

กลุม Energy

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและ

สาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพยที่อยูระหวางการเขา

หรือออกจากการเปนหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีดังกลาวดวย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี

ไมนอยกวา 80 %ของ NAV โดยกองทุนมุงเนนที่จะลงทุนในหุนเต็มอัตรา (fully invested) ซึ่งอาจ

พิจารณาเลือกใชกลยุทธแบบ Full Replication หรือ Optimization เพื่อใหกองทุนสามารถสราง

ผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน

มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)

โดยกองทุนจะพยายามดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม

และผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error) 5.00 % ตอป

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 11.15 8.56 10.82 7.64

ดัชนีชี ้ว ัด 11.18 8.77 10.84 8.33

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 13.97 11.55 13.65 10.93

ความผันผวนกองทุน 12.89 14.13 12.39 12.92

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 13.70 15.12 13.00 13.31

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 5.05 2.28 3.38 2.92

ดัชนีชี ้ว ัด 5.14 0.75 4.02 3.58

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 2.90 2.81 2.64

ความผันผวนกองทุน 17.24 22.20 20.83 20.81

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 17.20 22.45 20.84 20.83

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงสูง

* ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 7 หมายถึง กองทุนรวมหมวด

อุตสาหกรรม ที่มี net exposure มุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสาร

ทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไมนอย

กวารอยละ 80 ของNAV

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 15/03/56

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล มี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย ชนัต คงพัฒนสิร ิ ตั ้งแต 31/07/62

ดัชนีชี ้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG

TRI) (100%)

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 46.00 %

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.01 เทา

Sharpe Ratio 0.35

Alpha 0.09

Beta 1.00

Tracking Error 0.81 %

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการของตลาด

หลักทรัพยฯ

วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการของตลาดหลัก

ทรัพยฯ

เวลาทําการ : เวลาทําการของตลาดหลัก

ทรัพยฯ

เวลาทําการ : เวลาทําการของตลาดหลักทรัพยฯ

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : สําหรับผู ร วมคา

หนวยลงทุน : 1 หนวยของการซื ้อขาย

การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : สําหรับผู ร วม

คาหนวยลงทุน : 1 หนวยของการซื ้อ

ขาย

ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ : กรณีผูรวมคาหนวยลงทุนจะไดรับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต

วันถัดจากวันสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน แตโดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+3 วันทําการหลังจากวันทํา

รายการขายคืน โดยบริษัทจะชําระเปนตะกราหลักทรัพยตามอัตราสวนและรายละเอียดของหลักทรัพยที่

บริษัทจัดการกําหนด และสําหรับกรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อขายผานตลาดหลักทรัพย โดยทั่วไปจะ

ไดรับชําระเงินภายใน T+2

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 1.60 0.30

รวมคาใชจาย 5.35 0.71

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีที่ผานมา

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 1.50 ยังไม เร ียกเก ็บ

การรับซื ้อคืน 1.50 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา ไมมี ไมมี

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก ไมมี ไมมี

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **คา

ธรรมเนียมการขายและการรับซื้อคืนดังกลาวเปนคาธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผูรวมคาหนวย

ลงทุน ***สําหรับคาธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อหนวยลงทุนที่ผูรวมคาหนวยลงทุน และ/หรือผูขาย

หนวยลงทุน และ/หรือผูสนับสนุนฯ เรียกเก็บจากผูลงทุนทั่วไป ใหเปนไปตามที่ผูรวมคาหนวยลงทุน และ/

หรือผูขายหนวยลงทุน และ/หรือผูสนับสนุนฯ กําหนด ****คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะ

เบียนกําหหนด

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

หุ นสามัญ 90.22

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 9.78

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

บมจ. ปตท. 22.27

บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจ ี ดีเวลลอปเมนท 14.97

บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 14.80

บมจ. ปตท. นํ ้ามันและการคาปลีก 6.48

บมจ. พลังงานบริสุทธิ ์ 6.37

หมายเหตุ :

กองทุนเปด KTAM SET Energy ETF Tracker 

KTAM SET Energy ETF Tracker
ENY 

กองทุนเปด KTAM SET Energy ETF Tracker 

KTAM SET Energy ETF Tracker
ENY 

การจัดสรรการลงทุนในกลุ มอุตสาหกรรม

กลุ มอุตสาหกรรม % NAV

ทรัพยากร 90.22

หมายเหตุ :

กองทุนเปด KTAM SET Energy ETF Tracker 

KTAM SET Energy ETF Tracker
ENY 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



คําอธิบาย

Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือต้ังแตจัดต้ังกองทุนกรณีท่ียังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอ

หนวยท่ีจุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ําสุดในชวงท่ี NAV ตอหนวยปรับตัวลดลงคา Maximum Drawdownเปนขอมูลท่ีชวยใหทราบถึงความเส่ียงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนใน

กองทุนรวม 

Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพ่ือเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟนกลับมาท่ีเงินทุนเร่ิมตนใชระยะเวลานาน

เทาใด 

FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศท่ีมีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหน่ึง โดยคํานวณจากมูลคาท่ีต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซ้ือ

หลักทรัพยกับ ผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมท่ีมีคา

portfolio turnover สูง บงช้ีถึงการซ้ือขายหลักทรัพยบอยคร้ังของผูจัดการกองทุนและทําใหมีตนทุนการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีสูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนิน

งานของกองทุนรวมเพ่ือประเมินความคุมคาของการซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาว 

Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพ่ิมของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุน

รวมกับอัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอน

ถึงอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมควรไดรับเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกับความเส่ียงท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการลงทุนท่ีดีกวา เน่ืองจากไดรับผลตอบแทนสวนเพ่ิมท่ีสูงกวาภายใตระดับความเส่ียงเดียวกัน 

Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยคา Alpha ท่ีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีช้ีวัด ซ่ึง

เปนผลจากประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม 

Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดง

วา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดง

วา หลักทรัพย ในพอรตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด 

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผล

ตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีช้ีวัดกองทุนรวมท่ีมีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียหางจากดัชนีช้ีวัดมากข้ึน 

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะ

ไดรับคืน นํามาคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี คํานวณจากคาเฉล่ียถวงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละ

ตัวท่ีกองทุนมีการลงทุน และเน่ืองจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอปจึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสาร

หน้ีท่ีมีนโยบายถือครอง ตราสารหน้ีจนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนท่ีใกลเคียงกันได
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