
ผู�ลงทุนต�องทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�่อนไขผลตอบแทน ข�อมูลเกี่ยวกับสิทธ�ประโยชน�ทางภาษี
ที่ระบุไว�ในคู�มือการลงทุนในกองทุน LTF/RMF และความเสี่ยง ก�อนตัดสินใจลงทุน
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กองทุนเป�ดกรุงไทย ก�อการดี เพื่อการเลี้ยงช�พ (KT-ESG RMF) เหมาะสำหรับใคร?
ผู�ที่ต�องการโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี และสามารถรับความผันผวนของราคาหุ�นที่กองทุนรวมไปลงทุนซ�่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงข�้นหร�อลดลงจนต่ำกว�า
มูลค�าที่ลงทุนและทำให�ขาดทุนได�

ผู�ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว�าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

เน่ืองจากเป�นกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงช�พ ผู�ลงทุนควรลงทุนในกองทุนอย�างน�อย 5 ป� และถือหน�วยลงทุนจนครบอายุ 55 ป�บร�บูรณ� เพ่ือให�เป�นไปตามเง�อ่นไข
ที่กฎหมายกำหนด  

ดัชนี อีเอสจ� ไทยพัฒน� (Thaipat ESG Index)

กลยุทธ�การลงทุน 

จะคัดเลือกหลักทรัพย�จากกลุ�มหลักทรัพย� ESG100 ซ�่งเป�นหลักทรัพย�ที่มีการดำเนินงานโดดเด�นด�านสิ่งแวดล�อม
สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) จำนวน 100 หลักทรัพย� จากการจัดอันดับ
โดยสถาบันไทยพัฒน� เพื่อให�เป�นดัชนีอ�างอิง (Underlying Index) สำหรับการออกผลิตภัณฑ�ทางการเง�น โดยเฉพาะที่
มุ�งเน�นการลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable Investment) 

การปรับรายการหลักทรัพย� : สถาบันไทยพัฒน� กำหนดให�มีการปรับรายการหลักทรัพย�ท่ีใช�ในการคำนวณดัชนี อีเอสจ� ไทยพัฒน� ทุกๆ 6 เดือน เพ่ือความเหมาะสม
และรองรับความเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย�ตามภาวการณ�ที่เป�นป�จจ�บัน เช�น การรับหลักทรัพย�เข�าใหม� การรับหลักทรัพย�เพิ่มทุน หร�อการเพิกถอนหลักทรัพย�

มุ�งหวังให�ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีช�้วัด (Passive Management/Index Tracking) 

ลงทุนในทรัพย�สินประเภทตราสารแห�งทุน โดยเฉล่ียในรอบป�บัญช�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธ�ของกองทุน โดยกองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนใน
ตราสารแห�งทุนของบร�ษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และ/หร�อตลาดหลักทรัพย� เอ็ม เอ ไอ และ/หร�อตลาดรองอ่ืนๆ ของตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทย หร�อหลักทรัพย�หร�อทรัพย�สินอ่ืนใดท่ีเป�นส�วนประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจ� ไทยพัฒน� โดยจะเน�นลงทุนในหลักทรัพย�ท่ีมีความโดดเด�น
ด�านส่ิงแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ในสัดส�วนท่ีเท�าหร�อใกล�เคียงกับน�ำหนักท่ีเป�นส�วนประกอบของดัชนีดังกล�าว 

นโยบายกองทุนเป�ดกรุงไทย ก�อการดี เพื่อการเลี้ยงช�พ (KT-ESG RMF)

เสนอขายครั้งแรก
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ร�วมสมคบคิดก�อการดี
กับกองทุน KT-ESG RMF

ยืนหยัดเพ่ือส่ิงท่ีย่ังยืน

กองทุนเป�ดกรุงไทย ก�อการดี เพ่ือการเล้ียงช�พ (KT-ESG RMF)



เกณฑ�ในการประเมินหลักทรัพย� ดัชนี อีเอสจ� ไทยพัฒน� (Thaipat ESG Index)

ว�ธ�คำนวณดัชนี อีเอสจ� ไทยพัฒน� (Thaipat ESG Index)

ข�อมูลกองทุนเป�ดกรุงไทย ก�อการดี เพื่อการเลี้ยงช�พ (KT-ESG RMF)

เปร�ยบเทียบผลตอบแทนระหว�าง Thaipat ESG Index (TR) กับ SET TRI, SET100 TRI และ SET50 TRI

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ที่มา : Bloomberg ข�อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2016 – 18 ก.ย. 2019

*อัตรานี้รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม

Publicly Listed
Companies
SET + mai

Thaipat ESG
Index

Calculated by
S&P Dow Jones

Indices 

หลักทรัพย�จดทะเบียนในตลาด SET และ mai ที่มีผลประกอบการที่เป�นกำไรติดต�อกันสองรอบป�บัญช�ล�าสุด
ผ�านการคัดกรองเร�่องคุณสมบัติ ESG จากสถาบันไทยพัฒน�
คัดกรอง สภาพคล�องและจัดทำดัชนี โดย S&P Dow Jones

ดัชนี อีเอสจ� ไทยพัฒน� เป�นดัชนีท่ีคำนวณผลตอบแทนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย�ท่ีลงทุน โดยใช�การคำนวณดัชนีด�วยว�ธ�ถ�วงน�ำหนักหลักทรัพย�
เท�ากัน (Equal Weighed Index) คือ ให�ความสำคัญกับหลักทรัพย�ที่เป�นสมาช�กของดัชนีเท�ากันทุกหลักทรัพย� เพื่อให�สะท�อนความเปลี่ยนแปลงราคาของแต�ละ
หลักทรัพย�ในดัชนีได�อย�างชัดเจน โดยไม�ข�้นกับขนาดของหลักทรัพย� ท้ังน้ี ดัชนี อีเอสจ� ไทยพัฒน� มี S&P Dow Jones เป�นผู�คำนวณและเผยแพร�ข�อมูลดัชนี
โดยใช�การคำนวณและการกำกับดูแลดัชนีตามมาตรฐานสากล
 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ป� 3 ป�

Thaipat ESG Index
MSCI TH ESG
SET50 TR
SET100 TR
SET TR

1.05%
-2.93%
0.37%
-0.06%
-0.01%

1.69%
1.38%
2.68%
2.45%
1.93%

4.85%
-0.58%
3.40%
3.61%
3.57%

10.22%
2.56%
7.72%
8.51%
8.65%

-0.06%
-4.41%
-0.24%
-0.75%
-0.74%

7.90%
4.64%
7.76%
7.54%
6.66%

                  
                
                  

ประเภทกองทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน
เง�นลงทุนขั้นต่ำ
วันเป�ดรับคำสั่งซ�้อและขายคืน
วันรับเง�นค�าขายคืน
ค�าธรรมเนียมการขาย                  
ค�าธรรมเนียมการรับซ�้อคืน
ค�าธรรมเนียมจัดการกองทุน
ค�าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค�าธรรมเนียมซ�้อขายหลักทรัพย�

กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงช�พ
6
500 บาท
ทุกวันทำการซ�้อขาย ภายในเวลา 15.30 น.
T+3
ไม�เกิน 3.21% (ป�จจ�บันไม�เร�ยกเก็บ)
ไม�เกิน 3.21% (ป�จจ�บันไม�เร�ยกเก็บ)
ไม�เกิน 2.14% ต�อป� (ป�จจ�บันเร�ยกเก็บ 0.642% ต�อป�*)
ไม�เกิน 0.535% ต�อป� (ป�จจ�บันเร�ยกเก็บ 0.0107% ต�อป�*)
ไม�เกิน 0.535% (ป�จจ�บันไม�เร�ยกเก็บ)
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ป�จจัยความเสี่ยงที่สำคัญ : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย�/ ความเสี่ยงจากการกระจ�กตัวลงทุนในผู�ออกตราสาร/
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล�องของตราสาร/ ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม�เท�ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี เป�นต�น
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ผู�ลงทุนต�องทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�่อนไขผลตอบแทน ข�อมูลเกี่ยวกับสิทธ�ประโยชน�ทางภาษี
ที่ระบุไว�ในคู�มือการลงทุนในกองทุน LTF/RMF และความเสี่ยง ก�อนตัดสินใจลงทุน


