
 

ขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุ

31/05/2565 สดัสว่นการลงทนุ (รอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ
KWI SENERGY-A

กราฟแสดงการเปรยีบเทยีบจากเงนิลงทนุ  100 บาท ต ัง้แตว่นัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุ (%)

KWI SENERGY-A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5.04
เกณฑม์าตรฐาน^ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4.41

ผลการดําเนนิงานตามปีปฏทินิ (%) 

2565*
*ผลการดําเนนิงานตัง้แตว่ันทีจ่ดทะเบยีนจัดตัง้กองทนุถงึวันที่  31 พฤษภาคม 2565

การนําเสนอผลการดําเนนิงานทีเ่กดิขึน้จรงิในชว่งเวลาตํ่ากวา่  1 ปี หา้มแปลงเป็นอัตราเฉลีย่ตอ่ปี (Annualized Return)

ทีม่า: Morningstar

KWI SENERGY-A Benchmark^ Standard Deviation 
ของกองทนุ

N/A

Standard Deviation 
ของเกณฑม์าตรฐาน

29.68

N/A

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม 2565

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท)

9.4950

^ผลการดําเนนิงานของกองทนุหลัก (past performance of master fund) สัดสว่น 100% ปรับดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสีย่งอัตรา
แลกเปลีย่นเพือ่คํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท  ณ วันทีล่งทนุ (ในอัตราสว่น 75%) และปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบั
คา่สกลุเงนิบาท ณ วันทีคํ่านวณผลตอบแทน (ในอัตราสว่น 25%) ทัง้นี ้ปัจจบุันกองทนุยังไมไ่ดทํ้าสัญญาป้องกนัความเสีย่งอัตรา
แลกเปลีย่น โดยจะเป็นไปตามดลุยพนิจิของผูจ้ัดการกองทนุ

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนีไ้ดจ้ัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนนิงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ

Standard Deviation
ของเกณฑม์าตรฐาน

ปี

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ (บาท)

30,636,969.12                                                    

N/A N/A N/A 26.13

3 ปี 5 ปี 10 ปี ต ัง้แต่
จดัต ัง้

ต ัง้แต่
ตน้ปี 3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี

Standard Deviation
ของกองทนุ N/A N/A N/A N/A

@ สงวนลขิสทิธิ� 2022 บรษัิท มอรน์ิง่สตาร ์รเีสริช์ ประเทศไทย ขอ้มลูนี ้(1) เป็นกรรมสทิธิ�ของบรษัิทมอรน์ิง่สตาร ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู (2) ขอสงวนสทิธิ�ในการลอกเลยีน หรอืเผยแพร ่(3) ขอสงวนสทิธิ�ทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่ความ
ถกูตอ้ง ครบถว้น และความเสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ทกุกรณีจากการนําขอ้มลูไปใชอ้า้งองิ ผลการดําเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต

โปรดทําความเขา้ใจลักษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตัดสนิใจลงทนุ

การลงทนุในกองทนุรวมทีล่งทนุในตา่งประเทศมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น ซึง่อาจทําใหไ้ดร้ับเงนิคนืสงูกวา่หรอืตํ่ากวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้

N/A 29.68N/A N/A N/A

-5.04 -4.41 26.13

N/A

 ผลการดําเนนิงานในอดตี/ ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 
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กองทนุเปิด เคดบับลวิไอ สมารท์ เอนเนอรจ์ ี้ อคิวติ ี้ เอฟไอเอฟ 
ชนดิสะสมมลูคา่ (KWI SENERGY-A)

คา่ธรรมเนยีม (รวม VAT)
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ
(% ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด กอ่นหักคา่ธรรมเนยีมการ
จัดการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ณ วันทีคํ่านวณ)
คา่ธรรมเนยีมการจดัการ:       
ไมเ่กนิ 1.6050% ตอ่ปี 
คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน:์         
ไมเ่กนิ 0.0321% ตอ่ปี 
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน:   
ไมเ่กนิ 0.1605% ตอ่ปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0749%)

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หน่วยลงทนุ) 
คา่ธรรมเนยีมการขาย: ไมเ่กนิ 1.50%
คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนื: ไมม่ี
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่น: ไมม่ี
คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ย: ไมเ่กนิ 200 บาทตอ่รายการ

การเสนอขาย รบัซือ้คนื และสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
การเสนอขาย: ทกุวันทําการซือ้ขายกอ่นเวลา 15.30 น.
การรบัซือ้คนื/สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ: ทกุวันทําการซือ้ขายกอ่นเวลา 15.30 น.
(ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถดตูารางแสดงวนัทําการซือ้/ขายคนื/สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไดท้ี ่
www.kwiam.com)

มลูคา่ส ัง่ซือ้ข ัน้ตํา่คร ัง้แรก: 1,000 บาท
มลูคา่ส ัง่ซือ้ข ัน้ตํา่คร ัง้ถดัไป: ไมกํ่าหนด
มลูคา่ข ัน้ตํา่การส ัง่ขายคนื: ไมกํ่าหนด
ยอดคงเหลอืข ัน้ตํา่: ไมกํ่าหนด
ระยะเวลาการรบัเงนิคา่ขายคนื:
5 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคนื (T+5) ไมนั่บรวมวันหยดุตา่งประเทศ

ขอ้มลูกองทนุหลกั
Robeco Capital Growth Funds – RobecoSAM Smart Energy Equities Class I 
USD
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุ: 
มนีโยบายลงทนุอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดของกองทนุหลักในตรา
สารทนุของบรษัิททั่วโลกทีม่ศัีกยภาพในการเตบิโตสงูเกีย่วกับการจัดหาเทคโนโลยี
สําหรับการผลติพลังงานสะอาด การกระจายแหลง่พลังงาน โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการ
จัดการพลังงาน และการใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่เป็นแกนหลักสําคัญของ
การลงทนุแบบ Smart Energy หรอืพลังงานอจัฉรยิะ รวมถงึบรษัิททีจั่ดตัง้ขึน้หรอืมี
กจิกรรมทางธุรกจิโดยสว่นใหญใ่นกลุม่เศรษฐกจิทีโ่ตเต็มที ่(ตลาดทีพั่ฒนาแลว้) และ
กลุม่เศรษฐกจิทีกํ่าลังพัฒนา (ตลาดเกดิใหม)่ รวมทัง้บรษัิททีม่กีารยกระดับดา้นความ
ย่ังยนื
อายโุครงการ: ไมกํ่าหนด
คา่ธรรมเนยีมการจดัการ: ไมเ่กนิ 0.80% ตอ่ปีของ NAV
Ongoing Charges: 0.93% (เปลีย่นแปลงไดต้ามรอบปีบัญชลีา่สดุ)
Front-end Fee:  สงูสดุไมเ่กนิ 0.50% (ไดรั้บยกเวน้)
Back-end Fee: ไมม่ี
แหลง่ขอ้มลู: ดรูายละเอยีดของกองทนุหลักไดท้ี่
https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-en-11/robecosam-smart-energy-
equities-i-usd-lu2145463027.html  

KWI SENERGY-A
Past Performance of Master Fund หน่วยลงทนุ

กองทนุ 
RSSEIUA:LX

95.95%

เงนิฝาก
ธนาคาร
7.87%

ทรัพยส์นิและ
หนีส้นิอืน่
-3.82%

AIMC Category Performance Report:
Global Equity

Bloomberg Ticker:  
KWSENGA:TB

นโยบายการลงทนุ:
เนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Robeco Capital Growth Funds –
RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

ประเภทกองทนุ:                                                                                                               
กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว 
(Feeder fund) ซึง่เป็นกองทนุรวมตราสารทนุ (Equity fund) 

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล:                                                                                                      
ไมม่นีโยบายการจ่ายปันผล

วนัทีจ่ดทะเบยีน:             
31 มนีาคม 2565

มลูคา่โครงการ:               อายโุครงการ:                                      
2,000 ลา้นบาท ไมกํ่าหนด

ระดบัความเสีย่งกองทนุ:             
ระดับ 6 : เสีย่งสงู     

ความเสีย่ง: 
Market, Liquidity, Exchange Rate, Credit, 
Country&Politcal, Repatriation and Derivatives Risks

ผูด้แูลผลประโยชน:์                                
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน)

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ:   
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน)

Download 
Summary Prospectus
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