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ขอ้มูลสถิติกองทนุ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)  :
มูลคาหนวยลงทุน  :
จำนวนจัดตั้ง  :
Portfolio Duration  :
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BLOOMBERG CODE  BBLBKAT:TB  MORNINGSTAR RATING OVERALL  

Aligned • Alongside • Always

กองทุน
3 เดือน 6 เดือน ตั้งแตตนป

% ตามชวงเวลา

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายอื่น รวมคาใชจายทั้งหมด

% ตอป

% ตอป

1 ป 3 ป 5 ป 10 ป ตั้งแตจัดตั้ง

BKIND

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

-0.15% 6.76% 2.22% 7.59% -0.61% 1.04% - 1.07%

-0.05% 7.78% 1.99% 7.28% 3.95% 4.37% - 4.02%

12.57% 11.88% 11.85% 11.85% 17.28% 14.41% - 13.39%

เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*
ระหวาง 50 ถึง
75 ของกลุม

ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

- -ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

ระหวาง 75 ถึง
95 ของกลุม

ระหวาง 50 ถึง
75 ของกลุม

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ** ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

- -

-

-ระหวาง 50 ถึง
75 ของกลุม

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

สัดส่วนการลงทนุ

ตราสารหนี้
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
อื่นๆ

ตราสารทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค    
ธนาคาร    
อาหารและเครื่องดื่ม    
ขนสงและโลจิสติกส    
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
    

0.41%
0.41%
5.19%

94.40%
17.13%
14.65%
10.85%
10.72%
9.85%

5 อันดับแรกของตราสารทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

บมจ. ซีพี ออลล   
บริษัททาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)   
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ   
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ   
บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส

6.18%
5.30%
5.02%
4.44%
4.41%

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

เกณฑมาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 2.1400 0.0428 0.0535 0.9737 3.2100 

 1.6050 0.0268 0.0535 0.0379 1.7232 

6ความเส่ียง
ระดับ
สูง

วันท่ีจดทะเบียน 30 ตุลาคม 2557

นโยบายการลงทุน  กองทุนลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
 ประเทศไทย และหรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นๆ ของ
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80%
 ของ NAV โดยกองทุนจะเนนลงทุนในบริษัทที่มีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม
 ใน 4 ดาน ดังนี ้1. สิง่แวดลอม (Environment) 2. สงัคม (Social) 3. ธรรมา
 ภบิาล (Good Governance) และ 4. การตอตานคอรรปัชัน่ (Anti-Corruption)
 ทั้งนี้ สัดสวนการลงทุนจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน สวนที่
 เหลอืลงทนุในตราสารหน้ี ตราสารการเงนิ และหรอืเงนิฝาก ตลอดจนหลกัทรพัย
 หรือทรัพยสินอื่นตามท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือใหความเห็นชอบ 
 ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนใน Derivatives และ Structured Note

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน ผูที่มุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวในหุนที่มีสวนรวมรับผิดชอบ
 ตอสิ่งแวดลอม สังคม มีบรรษัทภิบาลที่ดี และรวมตอตานการคอรรัปช่ัน 
 ซึง่จะนาํไปสูผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาวอยางยัง่ยนื ผูลงทนุทีม่คีวามประสงค
 ที่จะมีสวนรวมในการชวยสังคมใหดีขึ้นในระยะยาว โดยบริษัทจัดการจะรวม
 บริจาค ผานคาธรรมเนียมการจัดการ ในอัตรา 40% ของคาธรรมเนียมการ
 จดัการท่ีเรยีกเกบ็จากกองทนุ ใหกลบัคนืสู สงัคมไทยผานมลูนธิหิรอืหนวยงาน
 อื่นใดท่ีมีสวนรวมเพื่อสังคม อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการรวม
 เปนผูพิจารณาการบริจาค

ความเสี่ยงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลคาเงินลงทุนลดลง หรือไดรับเงินลงทุน
 ลาชาอันเนื่องจากความผันผวนของตลาด การที่ตลาดซื้อขายตราสาร
 ขาดสภาพคลอง รวมถึงการที่ผู ออกตราสารหรือผูค้ำประกันไมสามารถ
 ชำระคืนเงินลงทุน และหรือจายดอกเบี้ยตามท่ีระบุในตราสารที่ลงทุน 

การขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน การโอนหนวยลงทุน

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

สูงสุดไมเกิน
กรณีเปนกองทุนตนทาง : เทากับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืน 
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : เทากับคาธรรมเนียมการขาย 

50 บาท ตอ 1,000 หนวย 
หรือเศษของ 1,000 หนวย ไมมี

1.00
 (ขั้นต่ำ 50 บาท)

เก็บจริง
50 บาท ตอ 1,000 หนวย 
หรือเศษของ 1,000 หนวย 

กรณีเปนกองทุนตนทาง : ไมเกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : ไมมีไมมี

ไมเกิน 1.00
(ขั้นต่ำ 50 บาท)

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

Morningstar Rating Overall จัดทำโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย
ผูลงทุนตองศึกษาและทำความเขาใจลักษณะสินคา ขอมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการดำเนินงาน  กอนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

6.00

14.00

10.00

ตุลาคม 2557 พฤษภาคม 2565พฤษภาคม 2551

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี **อันดับตนๆ ผันผวนนอย

NAV 

เกณฑมาตรฐาน


