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 ขอมูลประจําเดือน 30 กันยายน 2563 

Time 10 Year 5 Year 3 Year Overall 

Morning Star Rating 
 

   

Morning Star Category Rank N/A 147 191 N/A 

Fund of Category 146 180 226 N/A 
 

Source 30/09/2020 
Morningstar Category : Equity General  
 

 

Morningstar Style Box® 
Equity Style 

 

As of 30/06/2020 
 

Copyright @ 2020 บรษิัท มอรนิ่งสตาร รีเสริช ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ขอมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เปนกรรมสิทธิ์ของบรษิัทมอรนิง่สตาร และ/หรือ ผูใหบรกิารขอมูล (2) บรษิัทขอสงวน
สิทธิ์ในการทําซํ้า หรือเผยแพร (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอความถูกตอง ครบถวนและความเสียหายตางๆ ท่ีเกิดขึ้นทุกกรณีจากการนาํขอมูลไปใชอางอิง ผลการดาํเนินงานในอดีตมิ 
ไดเปนส่ิงยืนยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

ระดับความเสีย่ง : เสี่ยงสูง (6) 

 

ขอมลูท่ัวไป 
  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแหงทุน 
อายุโครงการ ไมมีกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 29 มีนาคม 2555 
จํานวนเงินทุนของโครงการ 5,000.00 ลานบาท 
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 2,791.52 ลานบาท 
มูลคาหนวยลงทุน 15.8443 บาท 
นโยบายการลงทุน ลงทุนในตราสารแหงทุน ท่ีเปนหลักทรัพยท่ีมีการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรพัย (SET Index) 

คอนขางตํ่า (Low correlation to the SET Index (low beta)) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้ โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีของกองทุน หลักทรัพยดังกลาวจะมีคา Beta 
ไมเกิน 1 และกรณีหลักทรัพยดังกลาวมีคา Beta เกิน 1 จะดําเนินการแกไขภายใน 30 วันนับแตวันส้ินรอบปบัญชีของ
กองทุน   

รหัส Bloomberg TLOBETA:TB 
นโยบายการจายเงินปนผล ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ทุกวันท่ี 31 พฤษภาคม และ 30 พฤศจกิายน 
ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
นายทะเบียน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
ผูสอบบัญชี บริษัท พวีี ออดิท จํากัด 

การสั่งซื้อและขายคืนหนวยลงทุน 
  

การซือ้หนวยลงทุน 
วันและเวลาทําการส่ังซ้ือ ทุกวันทําการ ( 08:30 - 15:30 ) 
มูลคาข้ันตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังแรก 1,000 บาท 
มูลคาข้ันตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป 1,000 บาท 
การขายคนืหนวยลงทุน 
วันและเวลาทําการขายคืน ทุกวันทําการ ( 08:30 - 15:30 ) 
มูลคาข้ันตํ่าของการส่ังขายคืน 1,000 บาท 
มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า ไมกําหนด  
จํานวนหนวยคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า 100 หนวย 
การชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน T+2 (ภายใน 2 วันทําการ นบัแตวันถัดจากวันรบัซ้ือคืนหนวยลงทุน) 

คาธรรมเนียมและคาใชจาย 
  

คาธรรมเนยีมทีเ่รียกเก็บจากผูถอืหนวยลงทนุ 
คาธรรมเนียมการขาย ไมเกิน 1.070 % ของมูลคาหนวยลงทุน เรียกเก็บจริง 0.535% 
คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืน ไมเกิน 1.070 % ของมูลคาหนวยลงทุน เรียกเก็บจริง ยกเวน 
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ไมเกิน 1.070 % ของมูลคาหนวยลงทุน เรียกเก็บจริง เทากับคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน

(ถามี)โดยไมเรียกเก็บซํ้าซอน 
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน เทากับ 20 บาท ตอรายการ 
คาธรรมเนียมการขาย/รับซ้ือคืน/สับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน ผานทาง Internet 

เทากับ คาธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืน (ถามี) 

คาธรรมเนยีมทีเ่รียกเก็บจากกองทนุ 
คาธรรมเนียมการจัดการ ไมเกิน 2.140 % ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 2.140% 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.064 % ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.020% 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเกิน 0.134 % ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.130% 
คาใชจายอ่ืนๆ ตามท่ีจายจริง * เรียกเก็บจริง 0.020% 

* ขอมูล : 29 มี.ค. 2562 - 28 มี.ค. 2563      

 

บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทนุ ธนชาต จํากัด 
หอง 902-908 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร 944 ช้ัน 9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท: 0-2126-8399  
โทรสาร: 0-2217-5281  
เวบ็ไซต: https://www.thanachartfundeastspring.com อีเมล: mailus@thanachartfundeastspring.com  
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ผลการดําเนินงานตั้งแตจัดตั้งกองทุน 

 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง (%) 30 กันยายน 2563 

 
ตั้งแตตนป 3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile 1 ป Percentile 3 ป Percentile 5 ป Percentile 10 ป Percentile จัดตั้งกองทุน 

ผลการดาํเนินงาน -26.55 -9.45 95th -0.36 95th -28.91 95th -9.99 95th -1.73 95th - - 5.56 

ดัชนีมาตรฐาน -19.27 -7.02 50th 12.06 50th -21.66 50th -6.67 25th 1.47 25th - - 3.67 

ความผันผวนของผลการ
ดําเนินงาน 

26.67 10.91 5th 14.43 5th 23.46 25th 15.32 25th 13.21 25th - - 12.89 

ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน 31.69 13.72 50th 20.69 50th 27.91 75th 18.28 75th 15.99 75th - - 15.91 

ผลการดําเนินงาน 1 ปขึน้ไป คํานวณเปน % ตอป 

ดัชนีมาตรฐาน : SETTRI 

ขอมลูเปรียบเทียบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเซ็นตไทล 30 กันยายน 2563 

AIMC Category Peer Percentile 
Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

Equity General 

5th Percentile 0.14 22.94 -13.51 -3.47 2.77 6.40 10.99 15.29 20.76 13.18 12.07 11.87 

25th Percentile -4.95 14.48 -19.72 -6.68 0.77 5.15 13.62 18.73 24.67 16.39 14.01 15.37 

50th Percentile -7.53 8.23 -23.12 -8.26 -0.35 4.21 14.76 20.71 26.56 17.74 14.98 15.83 

75th Percentile -9.34 5.17 -24.87 -9.38 -1.62 2.68 15.86 21.25 27.91 19.03 16.15 16.34 

95th Percentile -10.45 2.81 -29.19 -13.43 -4.54 1.15 18.44 24.13 30.73 21.56 18.27 17.80 

ขอตกลงและเงื่อนไขของขอมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอรเซ็นตไทล (Peer Percentile) 

1. ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 

2. ผูลงทุนสามารถดูขอมูลฉบับเต็มไดท่ี www.aimc.or.th 

3. วิธีการเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน ตามประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในขอมูลท่ีใชเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย ภายใตกองทุนรวมในกลุมเดียวกันของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยวธิีการวัดตาํแหนงของขอมูลแบบเปอรเซ็นตไทล (Percentiles) ซ่ึงเปนการวัดตาํแหนงของขอมูลจากการแบงขอมูลทั้งหมดออกเปน 100 สวนเทา ๆ กัน เมื่อเรียง
ขอมูลผลการดาํเนินงานของกองทุนจากมากไปหานอย (ตรงขามกับคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จะเรียงขอมูลจากนอยไปหามาก โดยแบงออกเปน 

  - 5th Percentile ขอมูลลาํดับท่ี 5 - 25th Percentile ขอมูลลาํดับที่ 25 - 50th Percentile ขอมูลลาํดับท่ี 50 
- 75th Percentile ขอมูลลาํดับท่ี 75 - 95th Percentile ขอมูลลาํดับที่ 95 

  

4. ผลตอบแทนที่มีอายุเกนิหนึ่งปนั้นมีการแสดงเปนผลตอบแทนตอป  

สัดสวนการกระจายการลงทุน (% ของ NAV) 
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สัดสวนการลงทุนของกองทุน (% ของ NAV) 30 กันยายน 2563 
   

หมวดอุตสาหกรรมของตราสารทนุ 

1 พลังงานและสาธารณูปโภค 18.45% 

2 การแพทย 15.96% 

3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14.10% 

4 พาณิชย 11.68% 

5 ธนาคาร 10.50% 

6 อ่ืนๆ 24.27% 

รวมท้ังส้ิน 94.96% 

ตราสารทุน 

1 หุนสามัญ 0.06% 

รวมท้ังส้ิน 0.06% 

เงินฝากและอ่ืนๆ 

1 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 5.26% 

รวมท้ังส้ิน 5.26% 

5 อันดับแรกของตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV) 30 กันยายน 2563 

  
อันดับความนาเชือ่ถือ 

 
1 หุนสามัญ : บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC) 

 
8.68% 

2 หุนสามัญ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS) 
 

8.36% 

3 หุนสามัญ : บริษัท ซี.พี. ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL) 
 

8.23% 

4 หุนสามัญ : บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน) (RATCH) 
 

7.26% 

5 หุนสามัญ : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน) (CHG) 
 

6.28% 

  
รวมท้ังสิ้น 38.81% 

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มไิดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกองทุนรวม เงือ่นไขผลตอบแทนและความเส่ียง และคูมือการลงทุน กอนตัดสินใจลงทุน 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
 

ระดับความเส่ียงของการลงทุนในกองทุนประเภทตางๆ 
Risk profile ระดับความเสี่ยง ประเภท หลักทรัพยที่ลงทุนเปนหลัก 

เสี่ยงต่ํา 

1 กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ 

  มีนโยบายลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพยสินเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากหรือ
ตราสารหนี้หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามทีส่ํานักงานกําหนด ซ่ึงมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม
หรือจะครบกําหนดชําระคืน หรือมีอายุสัญญาไมเกิน 397 วัน นับแตวันท่ีลงทุนในทรัพยสินหรือเขาทําสญัญานั้น และมี 
portfolio duration ในขณะใด ๆ ไมเกิน 92 วัน 

 

เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ํา 

2 กองทุนรวมตลาดเงิน 

  มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศบางสวนแตไมเกินรอยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพยสินเงินฝาก
หรือตราสารเทียบเทาเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลอื่นตามที่สํานักงานกําหนด 
ซ่ึงมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถามหรือจะครบกําหนดชําระคืนหรือมีอายุสัญญาไมเกิน 397 วัน นับแตวันที่ลงทุนในทรัพยสิน
หรือเขาทําสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไมเกนิ 92 วัน 

 

3 กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล   มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV 
 

4 กองทุนรวมตราสารหนี้ 

  มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของ 
NAV  
- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated ไมเกนิรอยละ 20 ของ NAV 
ใหแสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนท่ี 4  
- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกวารอยละ 20 ของ 
NAV แตนอยกวารอยละ 80 ของ NAV ใหแสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที ่5  
- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉลีย่รอบปบัญชีไมนอย
กวารอยละ 80 ของ NAV ใหแสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 6  

 

เสี่ยงปานกลาง คอนขางสูง 

5 กองทุนรวมผสม 

  มี net exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพยสินทางเลือก 
ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารทุน ใหแสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตาม
นโยบายที่บริษัทจัดการจะไปลงทุนจริง เชน จะเนนลงทุนในตราสารทุนเปนสวนใหญ ใหแสดงระดับความเสี่ยงเบไปทาง
กองทุนรวมตราสารทุน และหากกองทุนรวมปรับสัดสวนการลงทุนในทรัพยสินตาง ๆ  อยางมีนัยสําคัญ ใหบริษัทจัดการ
ปรับปรุงขอมูลระดับความเสี่ยงเพ่ือสะทอนการลงทุนที่แทจริงดวยโดยไมชักชา 

 

เสี่ยงสูง 6 กองทุนรวมตราสารทุน - มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV 
 

7 กองทุนรวมหมวด อุตสาหกรรม 
- มี net exposure มุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงใน     ตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย      รอบระยะเวลา

บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV 
 

เสี่ยงสูงมาก 

8 กองทุนรวมที่มี การลงทุนในทรัพยสินทางเลือก 

- มี net exposure ในทรัพยสินทางเลือก เชน REITs / infrastructure fund / property fund/ ดัชนีสินคาโภคภัณฑ 
ทองคํา น้ํามันดบิ เปนตน โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเปนกองทุนรวมที่มี
นโยบายลงทุนใน structured note บริษัทจัดการจะตองพิจารณาตําแหนงของกองทุนรวมซ่ึงสามารถอยูระหวาง กองทุน
รวมตราสารหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพยสินทางเลือกขึ้นกบัลักษณะการจายผลตอบแทนตัวแปรอางอิง เปนตน  

 

 

 

 


