กองทุนเปิ ด เคด ับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จ ้ี อิควิต ี้ เอฟไอเอฟ
ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A)

ข ้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลเกีย
่ วก ับกองทุน
มูลค่าโครงการ:
2,000 ล ้านบาท

นโยบายการลงทุน:
เน ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Robeco Capital Growth Funds –
RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD โดยเฉลีย
่ ในรอบปี บัญชีไม่น ้อย
ิ สุทธิ
กว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน

อายุโครงการ:
ไม่กําหนด

่ งกองทุน:
ระด ับความเสีย
่ งสูง
ระดับ 6 : เสีย

ประเภทกองทุน:
กองทุนรวมทีเ่ น ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
(Feeder fund) ซึง่ เป็ นกองทุนรวมตราสารทุน (Equity fund)

AIMC Category Performance Report:
Global Equity
Bloomberg Ticker:
KWSENGA:TB

่ ง:
ความเสีย

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มน
ี โยบายการจ่ายปั นผล

ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ว ันทีจ
่ ดทะเบียน:
31 มีนาคม 2565

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน (บาท)

31/05/2565

9.4950

30,636,969.12

KWI SENERGY-A

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตงแต่
ั้
ว ันทีจ
่ ัดตงกองทุ
ั้
น

ส ัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทร ัพย์สน
ิ สุทธิ)
ิ และ
ทรัพย์สน
ิ อืน
หนีส
้ น
่
-3.82%

เงินฝาก
ธนาคาร
7.87%

KWI SENERGY-A
Past Performance of Master Fund

หน่วยลงทุน
กองทุน
RSSEIUA:LX
95.95%

้ คืน และสบเปลี
ั
การเสนอขาย ร ับซือ
ย
่ นหน่วยลงทุน

้ ขายก่อนเวลา 15.30 น.
การเสนอขาย:
ทุกวันทําการซือ
้ คืน/ส ับเปลีย
้ ขายก่อนเวลา 15.30 น.
การร ับซือ
่ นหน่วยลงทุน: ทุกวันทําการซือ
้ /ขายคืน/สับเปลีย
(ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทําการซือ
่ นหน่วยลงทุนได ้ที่
www.kwiam.com)
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2565*
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-4.41

26.13
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*ผลการดําเนินงานตัง้ แต่วันทีจ
่ ดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
^ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด ้วยต ้นทุนการป้ องกันความเสีย
่ งอัตรา
่ งทุน (ในอัตราส่วน 75%) และปรับด ้วยอัตราแลกเปลีย
่ นเพือ
่ เทียบกับ
แลกเปลีย
่ นเพือ
่ คํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีล
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีค
่ ํานวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 25%) ทัง้ นี้ ปั จจุบันกองทุนยังไม่ได ้ทําสัญญาป้ องกันความเสีย
่ งอัตรา
แลกเปลีย
่ น โดยจะเป็ นไปตามดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุน
การนํ าเสนอผลการดําเนินงานทีเ่ กิดขึน
้ จริงในช่วงเวลาตํ่ากว่า 1 ปี ห ้ามแปลงเป็ นอัตราเฉลีย
่ ต่อปี (Annualized Return)
ทีม
่ า: Morningstar
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ ด ้จัดทําขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดและนํ าเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Download
Summary Prospectus

้ ขนตํ
มูลค่าสง่ ั ซือ
้ั า
่ ครงแรก:
ั้
้ ขนตํ
มูลค่าสง่ ั ซือ
้ั า
่ ครงถ
ั้ ัดไป:
มูลค่าขนตํ
ั้ า
่ การสง่ ั ขายคืน:
ยอดคงเหลือขนตํ
ั้ า
่ :
ระยะเวลาการร ับเงินค่าขายคืน:
5 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน

1,000 บาท
ไม่กําหนด
ไม่กําหนด
ไม่กําหนด
(T+5) ไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ิ ทัง้ หมดหักด ้วยมูลค่าหนีส
ิ ทัง้ หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการ
(% ของมูลค่าทรัพย์สน
้ น
จัดการ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค
่ ํานวณ)
ค่าธรรมเนียมการจ ัดการ:
ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์:
ไม่เกิน 0.0321% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี (ปั จจุบันเก็บ 0.0749%)
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%
้
ค่าธรรมเนียมการร ับซือคืน: ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการส ับเปลีย
่ น: ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

ข้อมูลกองทุนหล ัก

Robeco Capital Growth Funds – RobecoSAM Smart Energy Equities Class I
USD
ว ัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:
ิ ทัง้ หมดของกองทุนหลักในตรา
มีนโยบายลงทุนอย่างน ้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สน
สารทุนของบริษัททั่วโลกทีม
่ ศ
ี ักยภาพในการเติบโตสูงเกีย
่ วกับการจัดหาเทคโนโลยี
สําหรับการผลิตพลังงานสะอาด การกระจายแหล่งพลังงาน โครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านการ
้พลั
จัดการพลังงาน และการใช งงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ เป็ นแกนหลักสําคัญของ
การลงทุนแบบ Smart Energy หรือพลังงานอัจฉริยะ รวมถึงบริษัททีจ
่ ัดตัง้ ขึน
้ หรือมี
กิจกรรมทางธุรกิจโดยส่วนใหญ่ในกลุม
่ เศรษฐกิจทีโ่ ตเต็มที่ (ตลาดทีพ
่ ัฒนาแล ้ว) และ
กลุม
่ เศรษฐกิจทีก
่ ําลังพัฒนา (ตลาดเกิดใหม่) รวมทัง้ บริษัททีม
่ ก
ี ารยกระดับด ้านความ
ยั่งยืน
อายุโครงการ: ไม่กําหนด
ค่าธรรมเนียมการจ ัดการ: ไม่เกิน 0.80% ต่อปี ของ NAV
Ongoing Charges: 0.93% (เปลีย่ นแปลงได ้ตามรอบปี บัญชีลา่ สุด)
Front-end Fee: สูงสุดไม่เกิน 0.50% (ได ้รับยกเว ้น)
Back-end Fee: ไม่ม ี
แหล่งข้อมูล: ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได ้ที่
https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-en-11/robecosam-smart-energyequities-i-usd-lu2145463027.html

@ สงวนลิขสิทธิ� 2022 บริษัท มอร์นงิ่ สตาร์ รีเสิรช
์ ประเทศไทย ข ้อมูลนี้ (1) เป็ นกรรมสิทธิข
� องบริษัทมอร์นงิ่ สตาร์ และ/หรือ ผู ้ให ้บริการข ้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิใ� นการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิท
� จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบต่อความ
ถูกต ้อง ครบถ ้วน และความเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ทุกกรณีจากการนํ าข ้อมูลไปใช ้อ ้างอิง ผลการดําเนินงานในอดีตมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

โปรดทําความเข ้าใจลักษณะสินค ้า เงือ
่ นไข ผลตอบแทนและความเสีย
่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดําเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
การลงทุนในกองทุนรวมทีล
่ งทุนในต่างประเทศมีความเสีย
่ น ซึง่ อาจทําให ้ได ้รับเงินคืนสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม
่ แรกได ้
่ งจากอัตราแลกเปลีย
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