
 

 
 
 

 

 

ระดับความเสี่ยงของกองทนุ 

ตํ่า 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง

รายงานประจําป ี
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

KT-ENERGY 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด ์เอ็นเนอร์จี ฟันด ์
Ktam World Energy Fund

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
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เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 
 
 บริษัทขอนําส่งรายงานประจําปี ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ของกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ 
เอ็นเนอร์จี ฟันด์ เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคณุท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา  

 
                                           ขอแสดงความนับถือ 
                                                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P a g e  2 | รายงานประจําปี 

KT-ENERGY 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด ์เอ็นเนอร์จี ฟันด ์
Ktam World Energy Fund

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 

 กองทุน 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 พฤษภาคม 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

KT-ENERGY 3 กรกฎาคม 2552 12.9819 50.66% 31.79% 53.67% 77.71% 18.85% 8.86% 1.66% 2.04% 
Benchmark - - 49.33% 26.08% 52.87% 73.03% 17.46% 8.86% 5.55% 5.46%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 32.70% 34.30% 32.57% 30.01% 35.52% 30.06% 25.97% 26.26% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 29.61% 32.12% 28.91% 26.85% 36.68% 30.27% 25.25% 24.83% 

Benchmark = MSCI World Energy 10/40 Net Total Return Index (USD) ท่ีแปลงกลับมาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน โดย Benchmark 
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนถึงวันท่ี 28 ส.ค. 60 คํานวณจาก MSCI World Energy Index ท่ีแปลงกลับมาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 
การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

KT-ENERGY -6.21% 19.77% -18.07% -27.60% 20.19% -3.07% -20.74% 2.24% -27.61% 54.01%

Benchmark -2.88% 27.89% -10.53% -15.87% 25.59% -4.14% -17.25% 4.27% -29.46% 52.91%

ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

19.38% 13.78% 17.35% 26.81% 27.76% 16.45% 22.08% 18.55% 47.93% 27.57%

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

16.14% 13.81% 16.76% 24.01% 22.94% 12.53% 19.28% 16.64% 53.47% 25.07%

Benchmark = MSCI World Energy 10/40 Net Total Return Index (USD) ท่ีแปลงกลับมาเป็นสกุลเงินบาท ณ  วันคํานวณผลตอบแทน โดย 
Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนถึงวันท่ี 28 ส.ค. 60 คํานวณจาก MSCI World Energy Index ท่ีแปลงกลับมาเป็นสกุลเงินบาท ณ  วันคํานวณ
ผลตอบแทน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 
-เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ  
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
-ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
-การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5,532.36 0.9362  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 252.91 0.0428  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,264.54 0.2140  

ค่าสอบบัญช ี 59.84 0.0101  

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 105.20 0.0178  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 43.88 0.0074  

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด*** 7,258.73 1.2283  

*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 
 

บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 

ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ เป็นกองทุนท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ 

ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 

ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
PTR = N/A 
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 รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 
 มูลค่า ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
รายละเอียดการลงทุน KT-ENERGY  มูลค่าตามราคาตลาด  %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   1,502,666,098.10 117.10  
 หน่วยลงทุน กองทุน BGF World Energy Fund              1,502,666,098.10 117.10 
 อื่นๆ   -219,408,593.05 -17.10  
 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด              128,649,248.69 10.03  
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ              -242,257,944.12 -18.88  
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ              -105,799,897.62 -8.25 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,283,257,505.05 100.00 
 

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 
มูลค่า ณ มูลค่า วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร         มูลค่าตามราคาตลาด       %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
   หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
   เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ํากว่า  0.00 0.00 
   investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 

 
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 
มูลค่า ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

                    ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หน่วยลงทุนกองทุน BGF World Energy Fund BlackRock (Luxembourg) S.A. 1,502,666,098.10
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงาน 
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ 
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงาน 
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ (ต่อ) 
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงาน 
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ (ต่อ) 

 
ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) 0.875% ของ NAV 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

ข้ึนไป จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ําสุดซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ําท่ีสุด ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ํามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ํา ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ํา
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ต่ําและอาจจะหมดความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงท่ีสุด ผู้ออกตราสารหน้ีไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผดินัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพ่ือจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะสั้น ทริสเรทต้ิงจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default 

Probability) เป็นสําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ํากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจําแนกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องท่ีดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดยทริสเรทต้ิงเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซ่ึงสะท้อนความสามารถในการชําระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใช้เคร่ืองหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหน้ีเพ่ือระบุว่าตราสารหนี้ท่ีมีเคร่ืองหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารท่ีมีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยท่ีความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทต้ิงยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพ่ือสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทต้ิงจะพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ท่ีอาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซ่ึงรับภาระผูกพัน
ในการชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

ทริสเรทต้ิงอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซ่ึงเป็นข้ันตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตท่ีทริสเรทต้ิงประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเม่ือเกิดเหตุการณ์สําคัญซ่ึงทริสเรทต้ิงพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรท่ีทริสเรทต้ิงจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปล่ียนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ท้ังนี้ เพ่ือเตือน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการท่ีจะลงทุนในตราสารหน้ีขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ท่ีแจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซ่ึงมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative 
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซ่ึงกําหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินข้ันนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรง
ตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูง
กว่า   
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BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตาม
กําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ําอย่างมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความม่ันคงยังจํากัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชําระหน้ีตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระหน้ีตาม
กําหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอ่ืนๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความ
เสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับท่ีน่าพอใจเม่ือเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนหรือตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับท่ีสูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไม่แน่นอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากข้ึนตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกําลังจะเกิดข้ึน    
 
 
 



 

P a g e  11 | รายงานประจําปี 

KT-ENERGY 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด ์เอ็นเนอร์จี ฟันด ์
Ktam World Energy Fund

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
      เคร่ืองบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพ่ือแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพ่ิมเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพ่ือแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือข้ันหลัก ท้ังนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากว่า “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพ่ือแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ําลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 
 

1. สภาพตลาดในช่วงรอบปีบัญชีระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน BGF 

World Energy Fund (กองทุนรวมหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ท้ังนี้ 
กองทุนรวมหลักมีการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในตราสารทุนของบริษัทชั้นนําท่ัวโลกซ่ึงมีธุรกิจ
หลักในการสํารวจ พัฒนา ผลิต และจัดจําหน่ายพลังงาน นอกจากนั้น กองทุนยังอาจลงทุนในบริษัทท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาและใช้
ประโยชน์จากพลังงานทดแทน 

กองทุน BGF World Energy Fund ในช่วงต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 โดยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน
จาก 14.86 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อหน่วย เป็น 24.80 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 66.89 สถานการณ์ของระดับราคา
นํ้ามันในช่วงปี 2564 นั้น มีการปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนมาก จากความต้องการบริโภคนํ้ามันท่ัวโลกท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงเป็นผลจากการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจท่ัวโลก ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ท่ีคลี่คลายลง อีกท้ังปริมาณการผลิตนํ้ามันท่ัวโลกยังคงอยู่ในระดับต่ํา
กว่าท่ีควรจะเป็น จากการท่ี OPEC+ ยืนยันท่ีจะคงกําลังการผลิตนํ้ามันไว้ท่ีระดับเดิม แม้จะมีความต้องการบริโภคนํ้ามันท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
สําหรับช่วงต้นปี 2565 ปัญหาความคัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนได้ทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน ส่งผลให้ราคานํ้ามันดิบปรับตัวสูงข้ึน
ไปอีก จากการที่รัสเซียโดนคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ ผ่านการยกเลิกนําเข้านํ้ามันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย ซ่ึงในยุโรปมีการพึ่งพา
นํ้ามันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียกว่า 2 ใน 3 จากท้ังหมด รวมถึงรัสเซียเองยังเป็นผู้ผลิตนํ้ามันรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก ด้วยกําลัง
การผลิตท่ีมากถึง 10.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน การถูกคว่ําบาตรของรัสเซียในคร้ังนี้ จะย่ิงทําให้ภาวะอุปทานของน้ํามันโลกตรึงตัวมากย่ิงข้ึน 
ส่งผลให้ราคานํ้ามันดิบ West Texas Intermediate หรือ WTI ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ต้นปี 2565 จากราว 80 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในช่วงเดือนมกราคม 2565 มาอยู่เหนือ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในเดือนพฤษภาคม 2565 ท้ังนี้ ผลกระทบ
ท่ีราคานํ้ามันเพ่ิมสูงข้ึนจะส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อท่ัวโลกและการใช้นโยบายตึงตัวของธนาคารกลางหลายแห่ง 

ท้ังนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวเงินบาทอ่อนค่าลงเม่ือเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 9.53 จาก 31.23 บาท/ดอลลาร์
สหรัฐฯ ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 มาอยู่ท่ีระดับ 34.21 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 
2. สถานะการลงทุนสําหรับรอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ เป็นกองทุนเปิดท่ีมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF World Energy 
Fund ซ่ึงเป็นกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว ซ่ึง ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 กองทุนลงทุนในหน่วย
ลงทุนเป็นสัดส่วน ร้อยละ 98.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และเงินฝากธนาคารจํานวน 1.90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
 
3. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 

สัดส่วนการลงทุนต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 กองทุนฯ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน 
BGF World Energy Fund ซ่ึงเป็นกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียวเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 97.50  เป็นร้อย
ละ 98.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และถือครองเงินสดเพ่ือสภาพคล่องและสินทรัพย์อ่ืนๆ ลดลงจากร้อยละ 2.50  เป็นร้อยละ 1.90 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
     (หน่วย : บาท)
        หมายเหตุ 2565   2564 
   สินทรัพย์  
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม       1,502,666,098.10          266,146,463.06 
 (ราคาทุนปี 2565 จํานวนเงิน 1,245,292,110.76 บาท)  
 (ราคาทุนปี 2564 จํานวนเงิน 236,935,926.44 บาท)  
เงินฝากธนาคาร 7        173,424,709.44              8,269,529.22 
ลูกหนี้จากการลงทุน   
 จากเงินปันผลและดอกเบี้ย            1,524,190.13                296,680.45 
 จากการขายหน่วยลงทุน                           -            81,085,891.21 
  รวมสินทรัพย์      1,677,614,997.67          355,798,563.94 
   หนี้สิน  
เจ้าหนี้    
 จากการซ้ือเงินลงทุน        288,557,595.00            78,024,790.00 
 จากการรับคืนหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน        104,564,324.82              4,516,407.71 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย            1,235,572.80                278,850.16 
  รวมหนี้สิน        394,357,492.62            82,820,047.87 
สินทรัพย์สุทธิ      1,283,257,505.05          272,978,516.07 
สินทรัพย์สุทธิ :   
 ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน        988,496,290.36          374,582,448.72 
 กําไรสะสม 4        446,772,162.73            13,133,513.14 
 บัญชีปรับสมดุล       (152,010,948.04)        (114,737,445.79)
 สินทรัพย์สุทธิ       1,283,257,505.05          272,978,516.07 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)                  12.9819                      7.2875 
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีออกจําหน่ายแล้วท้ังหมด (หน่วย)      98,849,629.0222        37,458,244.8574  
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

    (หน่วย : บาท) 
      จํานวนหน่วย ราคาทุน ราคายุติธรรม  สัดส่วน  
             ราคายุติธรรม 
หน่วยลงทุน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565  

 หน่วยลงทุนกองทุนรวมแบบหลัก MERENELX 
- BGF World Energy Fund A2 USD 

1,771,418.65 1,245,292,110.76 1,502,666,098.10 100.00

  รวมหน่วยลงทุน 1,771,418.65 1,245,292,110.76 1,502,666,098.10 100.00

หน่วยลงทุน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564  

 หน่วยลงทุนกองทุนรวมแบบหลัก MERENELX 
- BGF World Energy Fund A2 USD 

537,513.72 236,935,926.44 266,146,463.06 100.00

  รวมหน่วยลงทุน 537,513.72 236,935,926.44 266,146,463.06 100.00

* BGF World Energy Fund มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทชั้นนําท่ัวโลกซ่ึงมีธุรกิจหลักในการสํารวจ พัฒนา ผลิต และจัด
จําหน่ายพลังงาน นอกจากนั้น กองทุนยังอาจลงทุนในบริษัทท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
      (หน่วย : บาท)
      หมายเหตุ 2565   2564 
รายได้จากการลงทุน    

 รายได้ดอกเบี้ย 4,793.94  3,209.52
 รายได้อ่ืน 1,225,237.04  136,578.28
  รวมรายได้ 1,230,030.98  139,787.80
ค่าใช้จ่าย    

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5 และ 8 5,532,360.85  2,493,569.80
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5 252,907.96  113,991.74
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5 และ 8 1,264,539.61  569,958.81
 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 59,835.62  60,000.00
 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 149,084.86  83,507.08
  รวมค่าใช้จ่าย 7,258,728.90  3,321,027.43
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (6,028,697.92)  (3,181,239.63)

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน    

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายเงินลงทุน 183,151,018.64  49,921,875.64
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน 26,856,205.68  (10,523,254.30)
  รวมรายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 210,007,224.32  39,398,621.34

 รายการกําไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน 

 216,608,368.20  37,307,236.71

 รายการกําไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน 13,051,754.99  3,974,592.95
  รวมรายการกําไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 229,660,123.19  41,281,829.66
       รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 439,667,347.51  80,680,451.00
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 433,638,649.59  77,499,211.37
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
      (หน่วย : บาท)
        2565   2564 
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี   

 ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (6,028,697.92)  (3,181,239.63)
 รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายเงินลงทุน 183,151,018.64  49,921,875.64
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน 26,856,205.68  (10,523,254.30)
 รายการกําไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง    

    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 216,608,368.20  37,307,236.71
 รายการกําไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน 13,051,754.99  3,974,592.95
   การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 433,638,649.59  77,499,211.37
การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี    

 มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างป ี 3,571,896,327.63  1,159,140,245.38
 มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี (2,995,255,988.24)  (1,127,122,254.11)
   การเพ่ิมข้ึนสุทธิของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 576,640,339.39  32,017,991.27
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี 1,010,278,988.98  109,517,202.64
สินทรัพย์สุทธิต้นปี 272,978,516.07  163,461,313.43
สินทรัพย์สุทธิปลายปี 1,283,257,505.05  272,978,516.07

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)   (จํานวนหน่วย)
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี 37,458,244.8574  30,050,371.7899
บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างป ี 366,544,022.2447  193,608,215.8811
หัก : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี (305,152,638.0799)  (186,200,342.8136)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี 98,849,629.0222  37,458,244.8574
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 
1. ข้อความทั่วไป 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2552 ทะเบียนเลขที่ 243/2552 มีเงินทุนจดทะเบียน
จํานวน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และต้องการแสวงหาโอกาสในการลงทุนท่ีมากกว่าการลงทุนภายในประเทศ 
โดยจะนําเงินลงทุนท่ีได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 
กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) และมีธนาคารซิต้ีแบงก์ เป็นผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภทรับซ้ือคืน หน่วยลงทุน ท่ีไม่กําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ นโยบายการลงทุนเป็นกองทุนรวมตราสารทุน โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศคือกองทุน
ของ BGF World Energy Fund (กองทุนรวมหลัก) ซ่ึงเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนต่างประเทศดังกล่าวจัดการโดย Black 
Rock (Luxembourg) S.A. และ The Bank of New York Europe Limited, Luxembourg Branch เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน 

ท้ังนี้กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้จัดทําข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีกําหนดโดยสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบัติทาง
บัญชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กําหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี  

ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ในบางสถานการณ์ผู้บริหารของกองทุนอาจต้องใช้การ
ประมาณและการต้ังสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผล
ท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณไว้ 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการเงินลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคา
ยุติธรรมตามท่ีอธิบายไว้ในนโยบายการบัญชี 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
3.1 การวัดมูลค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจํานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงิน
ลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงท้ังสิ้นท่ีกองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซ้ือขายของวันท่ีวัดค่าเงนิลงทุน 
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กําไรหรือขาดทุนสุทธิที ่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกําไร
ขาดทุน ณ วันท่ีวัดค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 
เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารท่ีไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันที่วัดมูลค่าเงิน

ลงทุนในการกําหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ภายใต้รายการ “ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ” ในงบ
แสดงฐานะการเงิน 

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
- ดอกเบี้ยรับรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 
- รายได้อ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
- กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน ณ วันท่ีจําหน่ายเงินลงทุน 

3.3 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพ่ือโอนหนี้สินให้ผู้อ่ืน

โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลค่า กองทุนใช้
ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซ่ึงแนวปฏิบัติทางบัญชีหรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มี
สภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ 
กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้
ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินจัดเป็น 3 
ระดับ ซ่ึงข้ึนอยู่กับประเภทของข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กองทุนจะประเมินการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับ

สินทรัพย์และหนี้สินท่ีถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลค่ายุติธรรมซ่ึงเกิดข้ึนเป็นประจํา 
3.4 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับกองทุนหมายถึง บริษัทจัดการท่ีเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุน
บุคคลที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจัดการเกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายทั้งหมด นิติบุคคลที่
บริษัทจัดการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายท้ังหมด ผู้บริหารของ
บริษัทจัดการ ผู้จัดการกองทุนรวมท้ังนิติบุคคลท่ีผู้บริหารของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายท้ังหมด นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง บุคคลท่ีเป็นท่ีปรึกษาและกองทุนอ่ืนท่ีบริษัทจัดการเป็น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

3.5 บัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
บัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และ

หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันนั้น 
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กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน 
3.6 มูลค่าต่อหน่วยกองทุนเปิด 

มูลค่าต่อหน่วยกองทุนเปิด คํานวณโดยนํามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนท้ังหมด ณ 
วันท่ีคํานวณมูลค่าต่อหน่วย โดยทําการคํานวณทุกวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

3.7 บัญชีปรับสมดุล 
ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซ่ึงเท่ากับจํานวนต่อหน่วยของกําไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่ง

สรร ณ วันท่ีเกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล” 
4. กําไรสะสม 

ประกอบด้วย 
 

 (หน่วย : บาท)

 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 
 2565 2564 
กําไร(ขาดทุน)สะสมต้นปี 13,133,513.14 (64,365,698.23) 
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (6,028,697.92) (3,181,239.63) 
รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายเงินลงทุน 183,151,018.64 49,921,875.64 
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน 26,856,205.68 (10,523,254.30) 
รายการกําไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 216,608,368.20 37,307,236.71 

รายการกําไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน 13,051,754.99 3,974,592.95 
กําไรสะสมปลายปี 446,772,162.73 13,133,513.14 

5. ค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ อัตราร้อยละ 

 2565 2564  
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.93625 0.93625 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.04280 0.04280 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.21400 0.21400 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือน โดยต้ังค้างจ่ายไว้
และจ่ายจริงภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวันที่มีการคํานวณ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินท้ังหมดเว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวข้างต้น เป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม 
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6. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 กองทุนได้มีการซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีต่อมูลค่า

สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี ดังนี้ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 
 2565 % 2564 % 
ซ้ือเงินลงทุนถัวเฉลี่ย 2,436.30 417.82 837.99 312.70 
ขายเงินลงทุนถัวเฉลี่ย 1,637.95 244.89 772.65 288.32 

7. เงินฝากธนาคาร 
ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ดังนี้ 

(หน่วย : บาท) 
 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 
 2565 2564 2565 2564 
เงินฝากออมทรัพย์     

ธนาคารซิต้ีแบงก์ 0.01 0.01 173,424,709.44 8,269,529.22 
8. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหว่างปีกองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการ ธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งมีผู้ถือ
หุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ รายการที่สําคัญ
ดังกล่าว สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้ 

(หน่วย : บาท) 
 2565 2564 นโยบายการกําหนดราคา 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)    

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5,532,360.85 2,493,569.80 ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,264,539.61 569,958.81 ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 

 
ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 

 (หน่วย : บาท)
 2565 2564 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย 898,246.51 166,225.44 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 205,313.48 37,994.38 
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9. เครื่องมือทางการเงิน 
9.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

กองทุนไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์ เพ่ือการเก็งกําไรหรือ
การค้า 

9.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี ้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยใน

ท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงข้ึน ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตรา
ดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงข้ึน ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็
จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากข้ึนเท่านั้น 

ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน ท่ีมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย มีรายละเอียดดังนี้ 
 (หน่วย : บาท)
 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
มีอัตราดอกเบี้ยปรับ 
ข้ึนลงตามอัตราตลาด 

มีอัตรา 
ดอกเบี้ยคงท่ี 

 
รวม 

เงินฝากธนาคาร 173,424,709.44 - 173,424,709.44 
   
   (หน่วย : บาท)
 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
มีอัตราดอกเบี้ยปรับ 
ข้ึนลงตามอัตราตลาด 

มีอัตรา 
ดอกเบี้ยคงท่ี 

 
รวม 

เงินฝากธนาคาร 8,269,529.22 - 8,269,529.22 
9.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

สินทรัพย์ทางการเงินของกองทุน ประกอบด้วย เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและเงินฝาก
ธนาคาร กองทุนจึงคาดว่าจะมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่ํา 

9.4 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ได้ทําสัญญาป้องกันความ

เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้ 
 

รายการ ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนท่ีใช้แปลงค่ารายการ 
สินทรัพย์ 2565  2564 2565  2564 

เงินลงทุน 43,931,182.52 8,522,413.88 34.2050 31.2290 
กองทุนได้แปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศท่ี

เผยแพร่ผ่านระบบ Bloomberg หน้า Fixing แบบท่ี 1 เวลา 16.00 น. หรืออัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดก่อน 16.00 น. ของ
วันท่ีคํานวณ หากไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว กองทุนอาจพิจารณาใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากแหล่งข้อมูลท่ีเหมาะสมโดย
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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9.5 ความเสี่ยงด้านตลาด 
กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าว

ข้ึนอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบด้านบวกหรือลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของบริษัทผู้
ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทําให้ราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงได้ 

10. ข้อมูลเก่ียวกับลําดับชั้นและวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
เนื่องจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทุนเป็นเงินลงทุนซ่ึงวัดค่าตามมูลค่ายุติธรรม และหนี้สินทางการเงิน

ส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย กองทุนจึงประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท)
 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
เงินลงทุน - หน่วยลงทุนในกองทุนรวม - 1,502.67 - 1,502.67 

(หน่วย : ล้านบาท)
 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
เงินลงทุน - หน่วยลงทุนในกองทุนรวม - 266.15 - 266.15 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินได้จัดทําโดยใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่ในตลาด และวิธีการประเมินราคาท่ีเหมาะสม
สําหรับแต่ละประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินตามการจัดลําดับข้ันตอนของมูลค่ายุติธรรมกองทุนใช้วิธีการและข้อสมมติฐานใน
การประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ดังนี้ 

 เงินลงทุน-หน่วยลงทุนในกองทุนรวม จัดลําดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 โดยคํานวณตามราคาที่
ประกาศโดยบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนรวม ณ วันท่ีวัดค่าเงินลงทุน 

11. การอนุมัติงบการเงิน 
การออกงบการเงินนี้ได้รับอนุมัติโดยผู้มีอํานาจของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) แล้ว

เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
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ยงานรายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีทําธุรกรรม 
ไม่มีการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของบลจ.ท่ี http://www.ktam.co.th 
หรือท่ี website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 

 
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 
รอบปีบัญชีระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

  

 

  
 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
ได้ท่ี website ของ บลจ.ท่ี http://www.ktam.co.th" 

 
 
 
 
 
 
 
 

การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
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รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสํารอง 
พีรพงศ์  กิจจาการ กุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 
วรรกมล ลีวาณิชย์  ศรชัย เตรียมวรกุล 

  ดร.สมชัย  อมรธรรม 
  ยืนยง  เทพจํานงค์ 
  แสงจันทร์  ลี 

 
เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 

เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 
(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย

ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ท่ีใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวท่ีบ่อยเกินความจําเป็นเพ่ือจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพ่ือประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเร่ืองท่ีไม่พึงกระทํา เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จดัการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ท่ี website 
ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 ธนาคารแหง่อเมรกิาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
3 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
4 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
5 ธนาคารแหง่ประเทศจีน (ไทย) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 ธนาคารเจพมีอร์แกน เชส  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
7 ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 ธนาคารซิตี้แบงก์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจ ี ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
10 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
11 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
12 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
13 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
14 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
15 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
16 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
17 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอรด์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
18 ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
19 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
21 ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
22 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
23 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
24 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
25 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

26 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

27 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
28 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
29 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จาํกัด  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

30 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

31 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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KT-ENERGY 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด ์เอ็นเนอร์จี ฟันด ์
Ktam World Energy Fund

 


