
 

ขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุ

สดัสว่นการลงทนุ (รอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ

หลกัทรพัยท์ ีล่งทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก (%NAV)
1. หน่วยลงทนุ RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD 97.58

ทา่นสามารถดรูายละเอยีดขอ้มลูกองทนุหลกัเพิม่เตมิไดจ้าก
ISIN Code: LU2145463027
Bloomberg Ticker: RSSEIUA:LX

 ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 
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1,211,621.85                                       KWI SENERGY-SSF

โปรดทําความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ

การลงทนุในกองทนุรวมทีล่งทนุในตา่งประเทศมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ซึง่อาจทําใหไ้ดร้ับเงนิคนืสงูกวา่หรอืตํา่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้

ขอ้มลู ณ วันที ่ 28 เมษายน 2566

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท)

9.5090

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ (บาท)

กองทนุเปิด เคดบับลวิไอ สมารท์ เอนเนอรจ์ ี้ อคิวติ ี้ เอฟไอเอฟ 
ชนดิเพือ่การออม (KWI SENERGY-SSF)

คา่ธรรมเนยีม (รวม VAT)
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ
(% ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด กอ่นหักคา่ธรรมเนยีมการจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และ
นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ณ วันทีคํ่านวณ)
คา่ธรรมเนยีมการจดัการ:       คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน:์                     
ไมเ่กนิ 1.6050% ตอ่ปี ไมเ่กนิ 0.0321% ตอ่ปี 
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน:   
ไมเ่กนิ 0.1605% ตอ่ปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0749%)

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หน่วยลงทนุ) 
คา่ธรรมเนยีมการขาย: ไมเ่กนิ 1.50% (ยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บ)
คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนื: ไมม่ี
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่น: 
ภายในบรษัิทจัดการ:                   ระหวา่งบรษัิทจัดการ:  
ไมม่ ี                                       สับเปลีย่นเขา้:  ไมม่ ี

สับเปลีย่นออก: 200 บาทตอ่ 1 รายการ 
คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ย: ไมอ่นุญาตใหโ้อนหน่วยลงทนุ 

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 ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดของกองทนุหลักในตราสารทนุของบรษัิททั่วโลกทีม่ี
ศักยภาพในการเตบิโตสงูเกีย่วกับการจัดหาเทคโนโลยสํีาหรับการผลติพลังงานสะอาด การกระจายแหลง่พลังงาน 
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจัดการพลังงาน และการใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่เป็นแกนหลักสําคัญของการ
ลงทนุแบบ Smart Energy หรอืพลังงานอจัฉรยิะ รวมถงึบรษัิททีจั่ดตัง้ขึน้หรอืมกีจิกรรมทางธุรกจิโดยสว่นใหญใ่นกลุม่
เศรษฐกจิทีโ่ตเต็มที ่(ตลาดทีพั่ฒนาแลว้) และกลุม่เศรษฐกจิทีกํ่าลังพัฒนา (ตลาดเกดิใหม)่ รวมทัง้บรษัิททีม่กีาร
ยกระดับดา้นความย่ังยนื
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  
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ระดบัความเสีย่งกองทนุ:             
ระดับ 6 : เสีย่งสงู     

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

AIMC Category Performance Report:
Global Equity

Bloomberg Ticker:  
KWSENGS: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) / กองทนุรวม
เพือ่การออม (SSF) 

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล:                                                                                                      
ไมม่นีโยบายการจ่ายปันผล

วนัทีจ่ดทะเบยีน:             
31 มนีาคม 2565

มลูคา่โครงการ:               
2,000 ลา้นบาท

อายโุครงการ:                                      
ไมกํ่าหนด

ผูด้แูลผลประโยชน:์                                
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน)

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ:   
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน)
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