กองทุนเปิ ดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จ ี ฟันด์ : KT-Energy
31 กรกฎาคม 2560
ระดับความเสี�ยงของกองทุน : ระดับ 7 (ความเสี�ยงสูง)

รายละเอียดกองทุน

ผลการดําเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder
Fund) ประเภทตราสารทุนที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ประเภท :

200
180

AIMC Category:

Global Equity
160

วันที�จดทะเบียนกองทุน :

3 กรกฎาคม 2552

ทุนจดทะเบียน :
ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) :

140

2,000 ล้านบาท

120

308,646,397.95

100

กองทุนรวมเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF World Energy Fund (กองทุนรวมหลัก)
ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการลงทุน :
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

80
60

ไม่จ่ายเงินปันผล

40

ความเสี�ยงที�สําคัญของกองทุนรวม :

KT-ENERGY

20

1).ความเสี่ยงทางตลาด 2).ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร 3).ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง
ของหลักทรัพย์ 4).ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 5).ความเสี่ยงจากคู่สัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 6).ความ
เสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น7).ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มธุรกิจ 8).ความเสี่ยงจาก
ข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ 9).ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ

นายทะเบียน :

BM

0

หมายเหตุ:กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที� 31 กรกฎาคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี :

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
บริษัทจัดการ

บริษัทจัดการ :

308,646,397.95

8.4863

ผลการดําเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ 31 กรกฎาคม 2560)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
กองทุน

แฟ็กซ์ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th
การขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

มูลค่าขั�นตํ�าของการซื�อ :

1,000 บาท

วันทําการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน :

ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

มูลค่าขั�นตํ�าของการสั�งขายคืน :

ไม่กําหนด

จํานวนหน่วยลงทุนขั�นตํ�าของการสั�งขายคืน :

ไม่กําหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั�นตํ�า

ไม่กําหนด

จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั�นตํ�า:

ไม่กําหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน :

% ตามช่วงเวลา

% ต่อปี

Year to
Date

ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง
1 ปี

ย้อนหลัง
3 ปี

ย้อนหลัง
5 ปี

ย้อนหลัง
10 ปี

นับตั้งแต่วันจดทะเบียน
กองทน

KT-Energy

-13.76%

-4.42%

-10.98%

-5.23%

-17.08%

-6.92%

N/A

-2.01%

Benchmark*

-13.03%

-3.12%

-8.75%

-0.70%

-8.38%

0.73%

N/A

3.27%

17.71%

19.41%

18.35%

19.69%

25.19%

21.25%

N/A

23.63%

13.76%

14.45%

13.96%

15.64%

21.68%

18.72%

N/A

20.55%

0.00

-0.02

-0.02

-0.25

-0.46

-0.44

N/A

-0.25

โทรศัพท์ 0-2686-6100

วันทําการขายหน่วยลงทุน :

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

ผลการดําเนินงานย้อนหลัง (สิ�นสุด ณ 31 กรกฎาคม 2560)

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด
Information Ratio1

1

Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

*Benchmark = คํานวณจาก MSCI World Energy Index คํานวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ�งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนจัดขึ�นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานที�กําหนด

T+5

โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้ซื�อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :(1)
ค่าธรรมเนียมการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน :

ไม่เกิน 5.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50% )

1.

หน่วยลงทุนของกองทุน BGF World Energy Fund

ไม่เกิน 3.00% (ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บ )

2.

เงินฝากธนาคาร

3.

ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ

4.

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน :
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out)

ไม่เกิน 3.00% (ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บ )

- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in)

1.2316%
0.1781%

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
รายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ประเภทรายการค ้างรับอืน
่ ๆ
0.1781%

อัตราตามที่นายทะเบียนกําหนด

เงินฝากธนาคาร
1.2316%

อัตราที่สถาบันการเงินกําหนด

ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื�อหน่วยลงทุน

อัตราที่สถาบันการเงินกําหนด

ค่าใช้จ่ายอื�นๆเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ

100%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้ซื�อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที�จ่ายจริง)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

-0.1830%

รวม

ไม่เกิน 5.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50% )

(1)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

98.7733%

ประเภทรายการค ้างจ่ายหรือ
ิ อืน
หนีส
้ น
่ ๆ
-0.1830%

อัตราตามที่นายทะเบียนกําหนด

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :

ไม่เกิน 1.75 % ต่อปี

(1)

(ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.94% ต่อปี

(2)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :(3)

ไม่เกิน 0.07 % ต่อปี

(1)

(ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.04% ต่อปี

(2)

ไม่เกิน 0.20% ต่อปี

(1)

(ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.21% ต่อปี

(2)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ :

)
)

ตามที่จ่ายจริง

(1)

เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน

(2)

เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน

(3)

)

ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ

หน่วยลงทุนของกองทุน BGF
World Energy Fund
98.7733%

การที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตั�งและจัดการกองทุนรวม มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ได้รับรองถึงความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม
การลงทุนมีความเสี�ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี�มิใช่หนังสือชี�ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี�ชวนได้ที�บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th

