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ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมดัชนี

กองทุนที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต บลจ.เดียวกัน

กลุม Equity General

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในทรัพยสินประเภทตราสารแหงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80%

ของ NAV โดยใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ และลงทุนในตราสารแหงทุนของบริษัทที่จด

ทะเบียนใน SET, mai หรือทรัพยสินอื่นใดที่เปนสวนประกอบของดัชนี Thaipat ESG Index (TR)

กองทุนจะเนนลงทุนในหลักทรัพยที่มีความโดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคมและธรรมาภิบาล ใน

สัดสวนที่เทาหรือใกลเคียงกับนํ้าหนักที่เปนสวนประกอบของดัชนีดังกลาว

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)

โดย บลจ. จะพยายามดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและ

ผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE”) ไมเกิน 3.00% ตอป

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 3.54 3.54 2.77 6.75

ดัชนีชี ้ว ัด 3.49 3.49 3.05 6.66

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 3.78 3.78 1.14 4.22

ความผันผวนกองทุน 11.85 11.85 11.37 11.36

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 12.02 12.02 11.51 11.56

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 13.94 2.62

ดัชนีชี ้ว ัด 14.31 2.80

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 12.87

ความผันผวนกองทุน 14.79 18.81

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 15.01 19.07

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงสูง

* ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 หมายถึง กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี

net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวา

รอยละ 80 ของ NAV

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 30/10/62

วันเริ ่มตน class 30/10/62

นโยบายการจายเง ินปนผล ไมมี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย รัชวุฒิ ชัยทรัพยอนันต ตั ้งแต 29/06/63

น.ส. ช ัชชนก ศรีปราโมช ตั ้งแต 07/10/63

ดัชนีชี ้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

กองทุนรวมนี้มิไดอยูภายใตขอกําหนดวาดวยการเปดเผยขอมูล

ดานความยั่งยืน การบริหารจัดการและการจัดทํารายงานของกอง

ทุนรวมเชนเดียวกับ SRI Fund

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 34.75 %

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.60 เทา

Sharpe Ratio 0.95

Alpha 0.37

Beta 0.98

Tracking Error 1.29 %

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : 8:30  15:30 เวลาทําการ : 8:30  15:30

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+ 3 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 2.14 0.43

รวมคาใชจาย 5.35 0.64

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีผานมา ไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ โดยไมเรียกเก็บคาธรรม

เนียมซํ้าซอนกับกองทุนปลายทางกรณีลงทุนในกองทุนภายใตการจัดการเดียวกัน เรียบรอยแลว ***คา

ธรรมเนียมการจัดการขางตนเปนอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด โดยหากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

การจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 3.21 0.25

การรับซื ้อคืน 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 3.21 0.25

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน **คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ***หากกองทุนลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการขาย และ/หรือ คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

หุ นสามัญ 94.87

หนวยลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพื ้นฐาน 2.59

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 1.45

เง ินฝากธนาคาร 1.09

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

บมจ. เดลตา อ ีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) 3.98

บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 2.99

บมจ. บีซีพีจี 2.89

บมจ. อินทัช โฮลดิ ้งส 2.86

บมจ. เอพี (ไทยแลนด) 2.84

หมายเหตุ :

กองทุนเปดกรุงไทย กอการดี 

Krungthai Korkarndee ESG Fund

KTESGA 

ชนิดสะสมมูลคา

กองทุนเปดกรุงไทย กอการดี 

Krungthai Korkarndee ESG Fund

KTESGA 

ชนิดสะสมมูลคา

การจัดสรรการลงทุนในกลุ มอุตสาหกรรม

กลุ มอุตสาหกรรม % NAV

บริการ 20.57

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 15.40

เทคโนโลย ี 14.39

ทรัพยากร 13.34

ธุรก ิจการเง ิน 13.05

หมายเหตุ :

กองทุนเปดกรุงไทย กอการดี 

Krungthai Korkarndee ESG Fund

KTESGA 

ชนิดสะสมมูลคา

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม

https://www.ktam.co.th/mutual-fund-detail-document.aspx?IdF=392
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ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมดัชนี

กองทุนที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต บลจ.เดียวกัน

กลุม Equity General

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในทรัพยสินประเภทตราสารแหงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80%

ของ NAV โดยใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ และลงทุนในตราสารแหงทุนของบริษัทที่จด

ทะเบียนใน SET, mai หรือทรัพยสินอื่นใดที่เปนสวนประกอบของดัชนี Thaipat ESG Index (TR)

กองทุนจะเนนลงทุนในหลักทรัพยที่มีความโดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคมและธรรมาภิบาล ใน

สัดสวนที่เทาหรือใกลเคียงกับนํ้าหนักที่เปนสวนประกอบของดัชนีดังกลาว

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)

โดย บลจ. จะพยายามดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและ

ผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE”) ไมเกิน 3.00% ตอป

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 3.54 3.54 2.77 6.75

ดัชนีชี ้ว ัด 3.49 3.49 3.05 6.66

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 3.78 3.78 1.14 4.22

ความผันผวนกองทุน 11.85 11.85 11.37 11.36

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 12.02 12.02 11.51 11.56

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 13.94 2.62

ดัชนีชี ้ว ัด 14.31 2.80

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 12.87

ความผันผวนกองทุน 14.79 18.81

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 15.01 19.07

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงสูง

* ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 หมายถึง กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี

net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวา

รอยละ 80 ของ NAV

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 30/10/62

วันเริ ่มตน class 30/10/62

นโยบายการจายเง ินปนผล ไมมี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย รัชวุฒิ ชัยทรัพยอนันต ตั ้งแต 29/06/63

น.ส. ช ัชชนก ศรีปราโมช ตั ้งแต 07/10/63

ดัชนีชี ้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

กองทุนรวมนี้มิไดอยูภายใตขอกําหนดวาดวยการเปดเผยขอมูล

ดานความยั่งยืน การบริหารจัดการและการจัดทํารายงานของกอง

ทุนรวมเชนเดียวกับ SRI Fund

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 34.75 %

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.60 เทา

Sharpe Ratio 0.95

Alpha 0.37

Beta 0.98

Tracking Error 1.29 %

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : 8:30  15:30 เวลาทําการ : 8:30  15:30

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+ 3 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 2.14 0.43

รวมคาใชจาย 5.35 0.64

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีผานมา ไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ โดยไมเรียกเก็บคาธรรม

เนียมซํ้าซอนกับกองทุนปลายทางกรณีลงทุนในกองทุนภายใตการจัดการเดียวกัน เรียบรอยแลว ***คา

ธรรมเนียมการจัดการขางตนเปนอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด โดยหากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

การจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 3.21 0.25

การรับซื ้อคืน 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 3.21 0.25

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน **คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ***หากกองทุนลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการขาย และ/หรือ คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

หุ นสามัญ 94.87

หนวยลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพื ้นฐาน 2.59

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 1.45

เง ินฝากธนาคาร 1.09

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

บมจ. เดลตา อ ีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) 3.98

บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 2.99

บมจ. บีซีพีจี 2.89

บมจ. อินทัช โฮลดิ ้งส 2.86

บมจ. เอพี (ไทยแลนด) 2.84

หมายเหตุ :

กองทุนเปดกรุงไทย กอการดี 

Krungthai Korkarndee ESG Fund

KTESGA 

ชนิดสะสมมูลคา

กองทุนเปดกรุงไทย กอการดี 

Krungthai Korkarndee ESG Fund

KTESGA 

ชนิดสะสมมูลคา

การจัดสรรการลงทุนในกลุ มอุตสาหกรรม

กลุ มอุตสาหกรรม % NAV

บริการ 20.57

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 15.40

เทคโนโลย ี 14.39

ทรัพยากร 13.34

ธุรก ิจการเง ิน 13.05

หมายเหตุ :

กองทุนเปดกรุงไทย กอการดี 

Krungthai Korkarndee ESG Fund

KTESGA 

ชนิดสะสมมูลคา

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมดัชนี

กองทุนที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต บลจ.เดียวกัน

กลุม Equity General

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในทรัพยสินประเภทตราสารแหงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80%

ของ NAV โดยใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ และลงทุนในตราสารแหงทุนของบริษัทที่จด

ทะเบียนใน SET, mai หรือทรัพยสินอื่นใดที่เปนสวนประกอบของดัชนี Thaipat ESG Index (TR)

กองทุนจะเนนลงทุนในหลักทรัพยที่มีความโดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคมและธรรมาภิบาล ใน

สัดสวนที่เทาหรือใกลเคียงกับนํ้าหนักที่เปนสวนประกอบของดัชนีดังกลาว

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)

โดย บลจ. จะพยายามดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและ

ผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE”) ไมเกิน 3.00% ตอป

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 3.54 3.54 2.77 6.75

ดัชนีชี ้ว ัด 3.49 3.49 3.05 6.66

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 3.78 3.78 1.14 4.22

ความผันผวนกองทุน 11.85 11.85 11.37 11.36

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 12.02 12.02 11.51 11.56

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 13.94 2.62

ดัชนีชี ้ว ัด 14.31 2.80

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 12.87

ความผันผวนกองทุน 14.79 18.81

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 15.01 19.07

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงสูง

* ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 หมายถึง กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี

net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวา

รอยละ 80 ของ NAV

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 30/10/62

วันเริ ่มตน class 30/10/62

นโยบายการจายเง ินปนผล ไมมี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย รัชวุฒิ ชัยทรัพยอนันต ตั ้งแต 29/06/63

น.ส. ช ัชชนก ศรีปราโมช ตั ้งแต 07/10/63

ดัชนีชี ้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

กองทุนรวมนี้มิไดอยูภายใตขอกําหนดวาดวยการเปดเผยขอมูล

ดานความยั่งยืน การบริหารจัดการและการจัดทํารายงานของกอง

ทุนรวมเชนเดียวกับ SRI Fund

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 34.75 %

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.60 เทา

Sharpe Ratio 0.95

Alpha 0.37

Beta 0.98

Tracking Error 1.29 %

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : 8:30  15:30 เวลาทําการ : 8:30  15:30

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+ 3 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 2.14 0.43

รวมคาใชจาย 5.35 0.64

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีผานมา ไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ โดยไมเรียกเก็บคาธรรม

เนียมซํ้าซอนกับกองทุนปลายทางกรณีลงทุนในกองทุนภายใตการจัดการเดียวกัน เรียบรอยแลว ***คา

ธรรมเนียมการจัดการขางตนเปนอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด โดยหากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

การจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 3.21 0.25

การรับซื ้อคืน 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 3.21 0.25

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน **คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ***หากกองทุนลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการขาย และ/หรือ คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

หุ นสามัญ 94.87

หนวยลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพื ้นฐาน 2.59

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 1.45

เง ินฝากธนาคาร 1.09

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

บมจ. เดลตา อ ีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) 3.98

บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 2.99

บมจ. บีซีพีจี 2.89

บมจ. อินทัช โฮลดิ ้งส 2.86

บมจ. เอพี (ไทยแลนด) 2.84

หมายเหตุ :

กองทุนเปดกรุงไทย กอการดี 

Krungthai Korkarndee ESG Fund

KTESGA 

ชนิดสะสมมูลคา

กองทุนเปดกรุงไทย กอการดี 

Krungthai Korkarndee ESG Fund

KTESGA 

ชนิดสะสมมูลคา

การจัดสรรการลงทุนในกลุ มอุตสาหกรรม

กลุ มอุตสาหกรรม % NAV

บริการ 20.57

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 15.40

เทคโนโลย ี 14.39

ทรัพยากร 13.34

ธุรก ิจการเง ิน 13.05

หมายเหตุ :

กองทุนเปดกรุงไทย กอการดี 

Krungthai Korkarndee ESG Fund

KTESGA 

ชนิดสะสมมูลคา

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



คําอธิบาย

Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือต้ังแตจัดต้ังกองทุนกรณีท่ียังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอ

หนวยท่ีจุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ําสุดในชวงท่ี NAV ตอหนวยปรับตัวลดลงคา Maximum Drawdownเปนขอมูลท่ีชวยใหทราบถึงความเส่ียงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนใน

กองทุนรวม 

Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพ่ือเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟนกลับมาท่ีเงินทุนเร่ิมตนใชระยะเวลานาน

เทาใด 

FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศท่ีมีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหน่ึง โดยคํานวณจากมูลคาท่ีต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซ้ือ

หลักทรัพยกับ ผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมท่ีมีคา

portfolio turnover สูง บงช้ีถึงการซ้ือขายหลักทรัพยบอยคร้ังของผูจัดการกองทุนและทําใหมีตนทุนการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีสูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนิน

งานของกองทุนรวมเพ่ือประเมินความคุมคาของการซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาว 

Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพ่ิมของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุน

รวมกับอัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอน

ถึงอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมควรไดรับเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกับความเส่ียงท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการลงทุนท่ีดีกวา เน่ืองจากไดรับผลตอบแทนสวนเพ่ิมท่ีสูงกวาภายใตระดับความเส่ียงเดียวกัน 

Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยคา Alpha ท่ีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีช้ีวัด ซ่ึง

เปนผลจากประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม 

Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดง

วา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดง

วา หลักทรัพย ในพอรตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด 

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผล

ตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีช้ีวัดกองทุนรวมท่ีมีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียหางจากดัชนีช้ีวัดมากข้ึน 

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะ

ไดรับคืน นํามาคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี คํานวณจากคาเฉล่ียถวงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละ

ตัวท่ีกองทุนมีการลงทุน และเน่ืองจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอปจึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสาร

หน้ีท่ีมีนโยบายถือครอง ตราสารหน้ีจนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนท่ีใกลเคียงกันได
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