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ประเภท : กองทุนรวมตราสารแหงทุน,กองทุนรวมดัชนี,กองทุนที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต บลจ.เดียวกัน,กองทุนรวมเพื่อการออม,กองทุนที่ลงทุนแบบไมมีความ
เสี่ยงตางประเทศ
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกลาว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV โดยจะใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิง
รับ ลงทุนในตราสารแหงทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และ/หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใดที่เปนสวนประกอบชองดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน โดยกองทุนจะเนนลงทุนในหลักทรัพยที่มีความโดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิ
บาล ในสัดสวนท่ีเทาหรือใกลเคียงกับนํ้าหนักท่ีเปนสวนประกอบของดัชนีดังกลาว ซึ่งรวมถึงหุนที่อยูระหวางการเขาหรือออกจากการเปนหุนที่เปนสวนประกอบของดัชนีดังกลาวดวย เพื่อให
สามารถสรางผลตอบแทนท่ีใกลเคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน (Thaipat ESG Index (TR)) ทั้งน้ี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของ NAV
นโยบายการจายเงินปนผล : มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category Equity General

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 09/04/2563

ทุนจดทะเบียน 1,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 291,857,513.59 บาท

มูลคาหนวยลงทุน 12.4527 บาท

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย

จํากัด (มหาชน)

ดัชนีชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน สัดสวน (%) : 100.00

การขายและรับซื้อคืน

วันทําการขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังแรก

ไมกําหนด

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังถัดไป

ไมกําหนด

วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการขายคืนหนวยลงทุน

ไมกําหนด

จํานวนหนวยลงทุนข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน

ไมกําหนด

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า

ไมกําหนด

ระยะเวลาในการรับเงินคาขายคืน

T+3

ผลการดําเนินงานยอนหลัง 5 ป (%)

ผลการดําเนินงานรายป

ผลการดําเนินงานยอนหลัง

ผลตอบแทน (%) ผลตอบแทน (%ตอป)

  3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป จัดตั้งกองทุน

กองทุน -8.83 -2.23 -7.87 -8.96 - - - 5.11

ตัวชี้วัด -8.69 -1.81 -7.66 -8.47 - - - 5.68

ความผันผวน

ความผันผวน (%ตอป)

  3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป จัดตั้งกองทุน

กองทุน 12.34 10.95 11.72 11.62 - - - 13.39

ตัวชี้วัด 12.51 11.08 11.87 11.75 - - - 13.54

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

กองทุนเปดกรุงไทย กอการดี เพื่อการออม

Krungthai Korkarndee ESG Super Savings Fund

ผูลงทุนตองทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้มิใชหนังสือชี้ชวน ผูลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายฯ หรือ

www.ktam.co.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนไดท่ี
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430

Callcenter@ktam.co.th
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ความเส่ียงหลักของกองทุน

ความเส่ียงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย

ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย

ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร

ความเส่ียงของตราสารอนุพันธ

ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย

ความเส่ียงท่ีผลตอบแทนของกองทุนไมเทากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี

ความเส่ียงจากการลงทุนท่ีกระจุกตัว

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ ไมเกิน 2.14 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.642*)

ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.214 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.024075*)

นายทะเบียน ไมเกิน 0.535 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.0107*)

*เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

การขายหนวยลงทุน ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การรับซื้อคืนหนวย

ลงทุน
ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุน
 

- กองทุนตนทาง  

- สับเปลี่ยนออกไป

ยังกองทุนภายใน

บลจ.

ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

- สับเปลี่ยนออกไป

บลจ.อื่น

ไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาหนวยลงทุนของวันทําการกอน

หนาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนขั้นตํ่า 200 บาท หรือ 200

บาทตอรายการ (ปจจุบันเรียกเก็บ 200 บาทตอรายการ)

- กองทุนปลายทาง ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การซื้อขายหลักทรัพย  

- กรณีซ้ือหนวยลงทุน

หรือสับเปลี่ยนเขา
ไมเกิน 0.535 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

- กรณีรับซ้ือคืนหนวย

ลงทุนหรือสับเปลี่ยน

ออก

ไมเกิน 0.535 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

*เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน

คุณลักษณะของกองทุน

จํานวนผูออกตราสาร 38

Tracking Error 1 ป ยอนหลัง 0.40

Tracking Difference 1 ป ยอนหลัง -0.51

ประวัติการจายเงินปนผล (5 ครั้งลาสุด)

07/03/2566 0.25 บาท/หนวย

22/02/2565 0.25 บาท/หนวย

จํานวนท้ังหมด 2 คร้ัง 0.50 บาท/หนวย

มูลคาการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5

อันดับแรก

หมวด (% NAV)

บริการ 21.31

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 16.63

ทรัพยากร 13.68

ธุรกิจการเงิน 13.26

เทคโนโลยี 12.89

หลักทรัพยที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร
อันดับความนาเชื่อ

ถือ

(%

NAV)

บมจ. เอพี (ไทยแลนด)   3.26

บมจ. แอดวานซ อินโฟร

เซอรวิส
  3.20

บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส   3.07

บมจ. บีซีพีจี   3.00

บมจ. บางกอก เชน ฮอสป

ทอล
  2.98

การกระจายการลงทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

*สัดสวนการลงทุนในตางประเทศ 0.00 % ของ NAV

*โปรดอานและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
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