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กองทนุเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจ ีฟนด 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

“เพ่ือการลงทุนอยางมีเปาหมาย” 



 

   
 
 

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุน 
     กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด 

 

 บริษัทขอนําสง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนต้ังแตวันที่1 
มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มาเพื่อโปรดทราบ  

 

 บริษัทขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนเปนอยางสูง ที่ไดมอบความไววางใจใหบริษัทบริหารเงินลงทุนของ
ทาน บริษัทยังคงยืนยันในความต้ังใจและทุมเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของทานอยางมีประสิทธิภาพที่สุดตอไป 
  

    
 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 



 

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 

กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด 

กองทุนรวม 
วันจด

ทะเบียน 

ผลการดําเนินงาน (ส้ินสุด ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558) นับตั้งแต
วันจด

ทะเบียน
กองทุน 

NAV ตอ
หนวย 
(บาท) 

ยอนหลัง 
3 เดือน  

ยอนหลัง
6 เดือน  

ยอนหลัง
9 เดือน 

ยอนหลัง
1 ป 

ยอนหลัง
3 ป 

ยอนหลัง 
5 ป 

ยอนหลัง
10 ป 

KT-Energy 3 ก.ค. 2552 9.1736 3.53% -16.35% -13.54% -20.62% -21.25% -27.43% N/A -8.26% 

เกณฑมาตรฐาน 
(Benchmark) 

- - 1.97% -8.59% -5.60% -8.19% 4.40% 17.56% - 29.73% 

หมายเหตุ :  Benchmark = คํานวณจาก  MSCI World Energy Index คํานวณโดยปรับสวนตางของอัตราแลกเปลี่ยนมาเปนเงินสกุลบาท 
 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน

ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนนิงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

- การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 

 

แบบแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ของรอบปบัญชีตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจกิายน 2558 

กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * 
(fund's direct expenses) 

 จํานวนเงนิ 
หนวย : พันบาท  

 รอยละของ 
มูลคาทรัพยสินสุทธิ  

คาธรรมเนียมการจัดการ                      978.83  0.47 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน                        44.75  0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน                      223.73  0.11 

คาสอบบัญชี                        30.00  0.01 

คาโฆษณาประกาศ NAV                        32.64  0.02 

คาใชจายอื่น ๆ **                        16.31  0.01 

รวมคาใชจายทั้งหมด ***                1,326.26  0.64 
*เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 
**คาธรรมเนียมและคาใชจายที่แตละรายการมีมูลคานอยกวารอยละ 0.01 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
***ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย 
 
 

บริษัทนายหนาที่ไดรับคานายหนาสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด 

ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 
กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด เปนกองทุนที่ลงทุนในหนวยลงทุนตางประเทศ 

ดังนั้น จึงไมมีคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย 



 

 ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด 

ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 
PTR = N/A 

 

รายงานสถานะการลงทุนการกูยืมเงินและการกอภาระผกูพัน 

กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด 

มูลคา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 
รายละเอียดการลงทุน                                                                                   มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพยหรือทรัพยสินตางประเทศ   191,078,830.52 98.96 
 หนวยลงทุนตราสารทุน                             191,078,830.52        98.96 

 อ่ืนๆ   2,011,306.46 1.04 
 ประเภทหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามที่สํานักงานกําหนด                2,011,306.46  1.04 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิ 193,090,136.98 100.00 

 

รายงานสรุปจํานวนเงนิลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้กึ่งทนุ 
กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด  

มูลคา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 
กลุมของตราสาร มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย  0.00 0.00 
     หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก/ผูรับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผูออกที่มีบริษัทที่ไดรับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
     เปนผูออก/ผูรับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผูออกที่มีบริษัทที่ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในระดับที่ตํ่ากวา  0.00 0.00 
   investment grade หรือไมมี rating เปนผูออก/ผูรับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
สัดสวนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดวาจะลงทุนในกลุม (ง) 15.00% NAV 
 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด 

มูลคา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 
 ประเภท ผูออก     มูลคาตาม 
  ราคาตลาด 
หนวยลงทุนตราสารทุน BLACKROCK(LUXEMBOURG) S.A.    191,078,830.52 

 
 
 
 
 
 



 

ขอมูลการลงทุน ผลการดําเนนิงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงาน 

ของกองทุนรวมหลักในตางประเทศ 

 



 

ขอมูลการลงทุน ผลการดําเนนิงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงาน 

ของกองทุนรวมหลักในตางประเทศ (ตอ) 

 
 



 

สถาบันการจัดอันดับความนาเช่ือถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใชสัญลักษณตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองคกรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มี

อายุต้ังแต 1 ป ขึ้นไป จํานวน 8 อันดับ โดยเร่ิมจาก AAA ซึ่งเปนอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเปนอันดับตํ่าสุดซึ่งแตละ
สัญลักษณมีความหมายดังนี้ 

AAA  อันดับเครดิตองคกรหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงตํ่าที่สุด ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและ
คืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม
อื่นๆ 

AA  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงตํ่ามาก ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนใน
เกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวา
อันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA 

A  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในระดับตํ่า ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตน
ในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับ
เครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BBB  องคกรหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงในระดับปานกลาง ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและ
คืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ แตมีความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ 
มากกวา และอาจมีความสามารถในการชําระหนี้ออนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BB  องคกรหรือตราสารหน้ีมีความเสี่ยงในระดับสูง ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตน
ในเกณฑตํ่ากวาระดับปานกลาง และจะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆซ่ึงอาจสงผลใหความสามารถในการชําระหน้ีอยูในเกณฑที่ไมเพียงพอ 

B  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในระดับสูงมาก ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืน
เงินตนในเกณฑตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหนี้ไดตามการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ 

C องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในการผิดนัดชําระหน้ีสูงที่สุด ผูออกตราสารหน้ีไมมีความสามารถในการชําระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนดอยางชัดเจน โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอมอื่นๆ อยางมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหน้ีได 

D  องคกรหรือตราสารหนี้อยูในสภาวะผิดนัดชําระหน้ี โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนได
ตามกําหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ตอทายเพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพ

ของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะส้ัน ทริสเรทต้ิงจะเนนการวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ 

(Default Probability) เปนสําคัญโดยมิไดคํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหน้ี 

(Recovery After Default) แตอยางใด โดยตราสารหน้ีระยะส้ันมีอายุตํ่ากวา 1 ป สัญลักษณและนิยามอันดับเครดิตตรา
สารหนี้ระยะส้ันจําแนกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
T1  ผูออกตราสารหน้ีมีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และนัก

ลงทุนจะไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหน้ีที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับ
เครดิตในระดับดังกลาวซ่ึงมีเคร่ืองหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหน้ีที่สูงย่ิงขึ้น 



 

T2  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชําระ

หนี้ระยะส้ันในระดับที่นาพอใจ 
T3  ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะส้ันในระดับที่ยอมรับได 
T4  ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหน้ีระยะส้ันที่คอนขางออนแอ 

D เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทต้ิงเปนอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะทอนความสามารถ
ในการชําระหนี้ของผูออกตราสารหนี้โดยไมรวมความเส่ียงจากการแปลงคาเงินสกุลเงินบาทเปนสกุลเงินตราตางประเทศ 

นอกจากน้ีทริสเรทต้ิงยังใชเคร่ืองหมาย “(sf)” ตอทายสัญลักษณอันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุวาตราสารหน้ีที่มี
เคร่ืองหมายดังกลาวเปนตราสารท่ีมีโครงสรางซับซอน (Structured Finance Product) ตามเกณฑของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ดวย โดยที่ความหมายของสัญลักษณอันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตาม

นิยามขางตน 
 ทริสเรทต้ิงยังกําหนด “แนวโนมอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะทอนความเปนไปไดของการเปล่ียนแปลง
อันดับเครดิตของผูออกตราสารหน้ีในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทต้ิงจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการ

เปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอมทางธุรกิจในอนาคตของผูออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบตอ
ความสามารถในการชําระหน้ี สวนแนวโนมอันดับเครดิตของตราสารหน้ีโดยสวนใหญจะเทากับแนวโนมอันดับเครดิตของ
องคกรผูออกตราสารนั้นๆ หรือองคกรซ่ึงรับภาระผูกพันในการชําระหน้ีของตราสารน้ันๆ ทั้งนี้ แนวโนมอันดับเครดิตแบง

ออกเปน 4 ระดับ ไดแก 
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไมเปล่ียนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไมเปล่ียนแปลง 

ทริสเรทต้ิงอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเปนขั้นตอนหน่ึงของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทต้ิง

ประกาศผลตอสาธารณะไปแลวในกรณีเม่ือเกิดเหตุการณสําคัญซ่ึงทริสเรทต้ิงพิจารณาแลวเห็นวาอาจสงผลกระทบตอ
ธุรกิจหรือการเงินขององคกรที่ทริสเรทต้ิงจัดอันดับ แตขอมูลดังกลาวยังไมชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไมได เชน การควบ
รวมกิจการ การลงทุนใหม การเปล่ียนแปลงโครงสรางเงินทุน หรือแผนงานตางๆ ฯลฯ โดยจะยังไมมีการเปล่ียนแปลงผล

อันดับเครดิตเดิมแตอยางใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนใหนักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององคกรนั้นๆ รายงาน
เครดิตพินิจประกอบดวย เหตุผล (Rationale) ที่แจงเหตุในการออกประกาศเตือนพรอมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert 
Designation) ไวพรอมกับอันดับเครดิตปจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโนมอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  

เครดิตพินิจ เปนการบอกทิศทางการเปล่ียนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) 
Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไมชัดเจน) 
สถาบันการจัดอันดับความนาเช่ือถือ Fitch Rating 

คําอธิบายการจัดอันดับความนาเช่ือถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเช่ือถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch 

โดยอันดับความนาเช่ือถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเช่ือถือที่มีความเส่ียง “นอยที่สุด” เม่ือเปรียบเทียบ

กับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออก
หรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 



 

AA (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศโดยระดับ

ความนาเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนที่ไดรับการจัดอันดับความ
นาเช่ือถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กนอย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดีมี

ความเปนไปไดมากกวาการเปล่ียนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอ
ความสามารถในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหน้ีอื่นที่
ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือคอนขางตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย การชําระหน้ี
ตามเงื่อนไขของตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการ
ชําระหนี้คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นตํ่าอยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศ
ไทยการปฏิบัติตามเง่ือนไขของตราสารหน้ีและขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความ
ม่ันคงยังจํากัดอยูในระดับหนึ่งเทานั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องเทานั้น 

และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้น ไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการ
ดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นตํ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่น

ในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะท่ีเอื้อตอการดําเนิน
ธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว 

  D (tha) อันดับความนาเช่ือถือเหลานี้ จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหน้ีซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระ

หนี้ในปจจุบัน        

คําอธิบายการจัดอันดับความนาเช่ือถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเม่ือ

เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเช่ือถือนี้จะมอบให
สําหรับอันดับความนาเช่ือถือที่มีความเส่ียง “นอยที่สุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอ่ืนในประเทศ
เดียวกัน และโดยปกติแลวจะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มี

ระดับความนาเช่ือถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ  “+” แสดงไวเพิ่มเติมจากอันดับความนาเช่ือถือที่กําหนด 
F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจเม่ือ

gเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเช่ือถือดังกลาวยังไม

อาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่สูงกวา 
F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปาน

กลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ความสามารถใน

การชําระหน้ีดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะส้ันมากกวา
ตราสารที่ไดรับการจัดอันดับที่สูงกวา 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไมแนนอน 

เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหน้ีดังกลาวจะไมแนนอนมาก
ขึ้นตามการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะส้ัน  



 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนสูง 

เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงิน
ขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น    

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความนาเช่ือถือในระยะยาว ในระยะส้ัน สําหรับประเทศไทย 
      เคร่ืองบงชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเช่ือถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกตาง
ออกจากการจัดอันดับความนาเช่ือถือระดับสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไวเพิ่มเติมตอจากอันดับความ

นาเช่ือถือสําหรับประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเช่ือถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะ
ไมมีการระบุสัญลักษณ ตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเช่ือถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ตํ่ากวา “CCC 
(tha)”   

      สําหรับอันดับความนาเช่ือถือในระยะยาวและจะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเช่ือถือ
ในระยะส้ัน นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือจะถูกใชเพื่อแจง

ใหนักลงทุนทราบวามีความเปนไปไดที่จะมีการเปล่ียนแปลงอันดับความนาเช่ือถือและแจงแนวโนมทิศทางของการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว สัญญาณดังกลาวอาจระบุเปน “สัญญาณบวก” ซึ่งบงชี้แนวโนมในการปรับอันดับความนาเช่ือถือให
สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบงช้ีแนวโนมในการปรับอันดับความนาเช่ือถือใหตํ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน” ในกรณีที่อันดับ

ความนาเช่ือถืออาจจะไดรับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงท่ีโดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือมักจะถูกระบุไว
สําหรับชวงระยะเวลาส้ันๆ 

 



 

(บาท)

สินทรัพย

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 257,602,618.89 บาท) 191,078,830.52

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,259,879.33

ลูกหน้ี

     จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย 767.59

รวมสินทรัพย 193,339,477.44

หน้ีสิน

เจาหน้ี

     จากการรับคืนหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 10,090.96

คาใชจายคางจาย 239,249.50

หน้ีสินรวม 249,340.46

สินทรัพยสุทธิ 193,090,136.98

สินทรัพยสุทธิ :

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 210,623,481.31

กําไรสะสม (18,271,609.79)  

บัญชีปรับสมดุลย 738,265.46         

สินทรัพยสุทธิ 193,090,136.98

จํานวนหนวยลงทุนท่ีออกจําหนายแลวท้ังหมด (หนวย) 21,062,348.1141

สินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน (บาท) 9.1675

กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด
งบดุล

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558

 
 
 



 

(บาท)

รายไดจากการลงทุน

รายไดดอกเบ้ีย 1,031.04

รายไดท้ังสิ้น 1,031.04

คาใชจาย

คาธรรมเนียมการจัดการ 978,833.26

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 44,746.65

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 223,733.29

คาธรรมเนียมวิชาชีพ

     คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 30,000.81

คาใชจายในการดําเนินโครงการ 48,947.09

คาใชจายท้ังสิ้น 1,326,261.10

รายไดจากการลงทุนสุทธิ (1,325,230.06)

รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น (15,715,627.73)    

     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น (จากอัตราแลกเปลี่ยน) 1,306,297.26       

     กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจาก - อัตราแลกเปลี่ยน 2,923,229.02       

     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึน - จากเงินลงทุน (ระหวางป) (30,172,713.17)

     รวมรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (41,658,814.62)    

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน (42,984,044.68)

กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558

 
 
 
 
 



 

    (หนวย : บาท)

มูลคาท่ีตราไว/

จํานวนหนวย
ราคาทุน

ดอกเบ้ีย / 

เงินปนผล

คางรับ

มูลคายุติธรรม

อัตราสวน

ของมูลคา

ยุติธรรม

อัตรา

ดอกเบ้ีย

 (%)

วันครบ

กําหนด

ตราสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหนวยลงทุน

   หนวยลงทุน

      BLACKROCK(LUXEMBOURG)S.A. (BR)

         BWEF - BGF World energy Fund 1,517,872.57 257,602,618.89 0.00 190,797,037.37 99.85%

         BWEF-A - BGF World Energy Fund 11,096.84 0.00 0.00 281,793.15 0.15%

      รวม BLACKROCK(LUXEMBOURG)S.A. (BR) 1,528,969.41 257,602,618.89 0.00 191,078,830.52 100.00%

   รวม หนวยลงทุน 1,528,969.41 257,602,618.89 0.00 191,078,830.52 100.00%

รวม ตราสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 1,528,969.41 257,602,618.89 0.00 191,078,830.52 100.00%

รวมเงินลงทุน 1,528,969.41 257,602,618.89 0.00 191,078,830.52 100.00%

กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 

เพ่ือเปนทรัพยสินของ 

กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด 

 

1. สภาพตลาดในชวงรอบปบัญชี ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 
กองทุน BGF World Energy Fund ในชวงต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ไดปรับลดลง

จาก 6.02 SDG/Unit เปน 4.95 SGD/Unit ปรับลดลง 1.07 SGD/Unit หรือลดลงรอยละ 17.77 ตามราคาน้ํามันดิบที่ลดลง

อยางตอเนื่อง ราคานํ้ามันดิบ WTI ปรับลดลงจาก 60.24 US$ตอบารเรล เหลือเพียง 40.43 US$ตอบารเรล ลดลง 19.81 
US$ตอบารเรล หรือคิดเปนรอยละ 32.89 โดยมีสาเหตุจากการฟนตัวของอุปสงคตอน้ํามันที่เปนไปอยางชาๆ ตามการฟน
ตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับอุปทานน้ํามันดิบของโลกยังคงมีทิศทางเติบโต ทําใหนักลงทุนมีความกังวลตอสภาวะ 

oversupply ที่เกิดขึ้น จนเกิดแรงเทขายขึ้นมาอยางตอเนื่อง อีกทั้ง ที่ประชุมโอเปกยังคงมีมติคงกําลังผลิตน้ํามันตามเดิม 
นอกจากนี้ การที่นักลงทุนมองแนวโนมการขึ้นดอกเบี้ยภายในป 2558 จนทําใหคาเงินดอลลารสหรัฐฯ แข็งคาขึ้นก็ถือเปน
อีกปจจัยหนึ่งที่กดดันราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก  

 

2.  สถานะการลงทุนสําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 
กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด เปนกองทุนเปดที่มีนโยบายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน BGF World 

Energy Fund ซึ่งเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว ซึ่ง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 
กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนเปนสัดสวน รอยละ 98.83 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ และเงินฝากธนาคารจํานวน 1.17 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 

 

3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบปบัญชีกอนหนา 
สัดสวนการลงทุนระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 กองทุนฯ มีการลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุน BGF World Energy Fund เพิ่มขึ้นจากรอยละ 97.59 เปนรอยละ 98.83 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ และถือครอง
เงินสดเพื่อสภาพคลองและสินทรัพยอื่นๆ ลดลงจากรอยละ 2.41 เปนรอยละ 1.17 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ 

กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด 

ส้ินสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ 

1 กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 30 นางสาวประไพ  กวีวงศประเสริฐ   

2 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  31 นางสาววีรวรรณ  ธนกิจวรบูลย 

3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส 32 นายยืนยง  เทพจํานงค 

4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 33 นายเทอดยศ  ผจงศิลปวิวัฒน   

5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 34 นายเสรี  ระบิลทศพร    

6 บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย 35 นางสาวอสมา  เลิศลดาศักด์ิ    

7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง 36 นายสมภพ  ประกายรุงทอง   

8 บจก.เคทีบี แอดไวซเซอร่ี  37 นายอมรศักด์ิ  วงษเซ็ง    

9 นายวัชรา  ตันตริยานนท 38 นายสมคิด  ลิขิตปริญญา  

10 นายทรงพล  ชีวะปญญาโรจน 39 นางสาวสุวรรณา  ตัถยาธิคม    

11 นางสุมาลี  สุขสวาง 40 นายศรชัย  เตรียมวรกุล  

12 นายดนัย  สมาโนตม 41 นางสุณี  แนวพานิช 

13 นางชวินดา  หาญรัตนกูล 42 นางสาวอษรา  เฉลิมมุข 

14 นายธวัช อยูยอด 43 นายเทิดศักด์ิ  แสงวิมล    

15 นายเอกนิติ  นิติทัณฑประภาศ 44 นายกานต  ลชิตากุล   

16 นางชนาทิพย  วีระสืบพงศ 45 นางสาววรรณรพีร  ประกอบวรรณกิจ   

17 นายวิโรจน  ต้ังเจริญ 46 นายชัชพล  สีวลีพันธ 

18 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล 47 นายกิตติศักด์ิ  บุญราศรี   

19 นางสาวดารบุษป  ปภาพจน 48 นางแสงสิริ  เนตรอัมพร 

20 นางสาวหัสวรา  แสงรุจิ    49 นางจุฑามาส  นุชประยูร 

21 นางเพ็ญศรี  มีสุขสบาย  50 นายศุภกร  สิงหศรี   

22 นางแสงจันทร  ลี 51 นายสมเกียรติ  เรืองอุดม 

23 นายคมสันติ  วงษอารี 52 นางสาวศิวพร  วุดานุพันธ 

24 นายกฤษณ  ณ  สงขลา 53 นายมนตรี  ทวีวิทยากุล 

25 นางสาวพิไลวรรณ  อองธรรมกุล   54 นางสาวธัญญาพร  ต้ังอุทัยสุข 

26 นายไพรัช  มิคะเสน    55 นางสาวสําเนา  เขียวศิริ 

27 นายสมชัย  อมรธรรม 56 นางสาวอนุตตมา  บํารุงศิริ 

28 นายเฉลิม  โลกิจแสงทอง 57 นางสุภากร  สุจิรัตนวิมล 

29 นางรุงตวัน  อิศรพันธุ   58 นายศราวุฒิ  อิรนพไพบูลย 

 
 
 



 

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ (ตอ) 

กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด 

ส้ินสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ 

59 นางพรพิมพ  โชคเหรียญสุขชัย 64 นายณัฏภวินท มาไพศาลสิน 
60 นายกิตติเชษฐ  สุรเชษฐพาณิช 65 นายชัยยศ ศิริรัตนบวร 
61 นางสาวนิสาวาสน  กฤตยพรายภา 66 นายพีรพงศ  กิจจาการ 

62 นางสาววิลาสินี อัศวางกูร 67 นางสาวกุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 

63 นางสาวชนิดา โอภานุรักษ 
 

 ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดที่บริษัทจัดการโดยตรง 
หรือที่ website ของบลจ.ที่ http://www.ktam.co.th 

หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

 

รายงานการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชี 

กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด 

รอบปบัญชีระหวาง วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

วันที ่ รายละเอียด การดําเนนิการแกไข 

  

 

  

 
 



 

ผลประโยชนที่ไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

2 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

4 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

5 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

6 ธนาคารเจพีมอรแกน เชส ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

7 ธนาคารซิต้ีแบงก ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

8 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

9 ธนาคารดอยซ แบงก เอจี ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

10 ธนาคารเดอะ รอยัลแบงก ออฟ สกอตแลนด เอ็น.วี ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

11 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

12 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

13 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

14 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

15 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

16 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

17 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

18 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

19 ธนาคารแหงอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

20 ธนาคารออมสิน ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

21 ธนาคาร VTB Capital plc. ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

22 ธนาคาร Credit Suisse International ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

23 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด  (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

24 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

25 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

การรับผลประโยชนตอบแทน เนื่องจากการใชบริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) ของ

กองทุนเปดเคแทม เวลิด เอ็นเนอรจี ฟนด

 บริษัทที่ใหผลประโยชน

 



 

                                                            

          

                       


