เดิมชื่ อ : กองทุนเปิดออมสินตราสารทุน (OSEF) เปลี่ยนแปลงชื่ อตังแต่วันที
้
่ 16 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

Time

ข้อมูลประจ ำเดือน 31 พฤษภำคม 2565

10 Year

5 Year

3 Year

Overall

Morning Star Category Rank

117

134

141

N/A

Fund of Category

146

184

232

N/A

Morningstar Style Box®
Equity Style
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Source

A s of 31/03/2022

31/05/2022

Morningstar Category : Equity General
C opy right @ 2022 บริษ ัท มอร์น ิ่งสตำร์ รีเสริช ์ ประเทศไทย สงวนลิข สิท ธิ ข้อมูล ที่ป ระกอบในเอกสำรนี้ : (1) เป็น กรรมสิท ธิ์ข องบริษ ัท มอร์น ิ่งสตำร์ และ/หรือ ผู้ให้บ ริกำรข้อมูล (2) บริษ ัท ขอสงวน
สิท ธิ์ในกำรท ำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษ ัท ขอสงวนสิท ธิ์ท ี่จะไม่รับ ผิด ชอบต่อควำมถูกต้อง ครบถ้วนและควำมเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิด ขึ้น ทุกกรณีจำกกำรน ำข้อมูล ไปใช้อ้ำงอิง ผลกำรด ำเนิน งำนในอดีต มิ
ได้เป็น สิ่งยืน ยัน ถึงผลกำรด ำเนิน งำนในอนำคต

ระดับ ความเสี่ยง : เสี่ยงสูง (6)

ข้อ มูลทั่วไป
ประเภทโครงกำร
อำยุโครงกำร
วันที่จดทะเบียนกองทุน
จำนวนเงินทุนของโครงกำร
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่ำหน่วยลงทุน
นโยบำยกำรลงทุน
รหัส Bloomberg
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
กำรรับซื้อ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์
นำยทะเบียน
ผู้สอบบัญชี

กองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน
ไม่ม ีก ำหนดระยะเวลำสิน
้ สุดของโครงกำร
05 มกรำคม 2538
5,000.00 ล้ำนบำท
1,286.66 ล้ำนบำท
11.5249 บำท
ลงทุนในหุ้นสำมัญทีจ่ ดทะเบียนในตลำดหลัก ทรัพย์แ ห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่นอ
้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลงทุนในหลักทรัพย์ภำคอุตสำหกรรม ได้แก่ ภำคกำรผลิต กำรส่งออก และบริกำรบริษัทที่
เกี่ยวข้อ งกับสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ
OMSINPD1:TB
ไม่น้อ ยกว่ำปีละ 1 ครั้ง
ผู้ถือ หน่วยลงทุนที่ม ีควำมประสงค์รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ธนำคำร ซีไ อเอ็ม บี ไทย จำกัด (มหำชน)
บริษัทหลัก ทรัพย์จัดกำรกองทุน ธนชำต จำกัด
บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

การสั่ง ซื้อ และขายคืนหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
วันและเวลำทำกำรสัง่ ซื้อ
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรสัง่ ซื้อครัง้ แรก
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรสัง่ ซื้อครัง้ ถัดไป
การขายคืนหน่วยลงทุน
วันและเวลำทำกำรขำยคืน
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรสัง่ ขำยคืน
มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน
ั้ ต่ำ
จำนวนหน่วยคงเหลือ ในบัญชีขั้นต่ำ
กำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน

ทุก วันทำกำร ( 08:30 - 15:30 )
1,000 บำท
1,000 บำท
ทุก วันทำกำร ( 08:30 - 15:30 )
1,000 บำท
ไม่ก ำหนด
100 หน่วย
T+2 (ภำยใน 2 วันทำกำร นับแต่วันถัดจำกวันรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรขำย
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ
้ คืน
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ

ไม่เ กิน 1.070 % ของมูลค่ำหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง 0.535%
ไม่เ กิน 1.070 % ของมูลค่ำหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง ยกเว้น
ไม่เ กิน 1.070 % ของมูลค่ำหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง ไม่เ รียกเก็บค่ำธรรมเนียมซ้ำซ้อนระหว่ำง
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับค่ำธรรมเนียมกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะ
เรียกเก็บเพียงค่ำธรรมเนียมกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ถ้ำมี)
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน
เท่ำกับ 20 บำทต่อ รำยกำร
ค่ำธรรมเนียมกำรขำย/รับซือ
้ คืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผ่ำนทำง Internet เท่ำกับ ค่ำธรรมเนียมกำรขำยและรับซื้อคืน (ถ้ำมี)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
ไม่เ กิน 1.179 % ต่อ ปีของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 1.179%
ค่ำธรรมเนียมผูด
้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เ กิน 0.064 % ต่อ ปีของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.032%
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน
ไม่เ กิน 0.147 % ต่อ ปีของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.146%
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ตำมที่จ่ำยจริง 0.008%
T-EQUITY

1

* ข้อ มูล : 1 ก.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562

บริษ ัทหลักทรัพ ย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
ห้อ ง 902-908 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 944 ชั้น 9 ถนนพระรำม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุม วัน กรุงเทพมหำนคร 10330 โทรศัพท์: 0-2126-8399 โทรสำร: 02055-5801
เว็บไซต์: https://www.thanachartfundeastspring.com อีเ มล์: mailus@thanachartfundeastspring.com

ผลการดาเนินงานตั้ง แต่จัดตั้ง กองทุน

ผลการดาเนินงานย้อ นหลัง (%)

31 พฤษภาคม 2565

ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือ น P er centile 6 เดือ น P er centile 1 ปี P er centile 3 ปี

P er centile 5 ปี P er centile 1 0 ปี P er centile จัดตั้งกองทุน

ผลกำรด ำเนิน งำน

1.95

0.61

50th

7.70

50th

4.94

75th

0.19

75th

1.29

75th

3.89

95th

ดัช นีมำตรฐำน

1.99

-0.05

75th

7.78

50th

7.28

50th

3.95

25th

4.37

25th

7.15

25th

-

ควำมผัน ผวนของผลกำรด ำเนิน งำน

11.67

12.45

25th

11.91

50th

11.21

50th

19.07

50th

16.22

50th

15.73

75th

22.54

ควำมผัน ผวนของดัช นีมำตรฐำน

12.00

12.91

50th

11.90

50th

11.25

50th

19.66

75th

16.45

50th

15.62

75th

-

6.03

ผลการดาเนินงาน 1 ปี ขึ ้นไป คานวณเป็ น % ต่อปี
ดัชนีมาตรฐาน

SETTRI

ข้อ มูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
A IM C C ategor y

E quity G eneral

P eer P er centile
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Retur n ( % )

Standar d Deviation ( % )

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th P ercentile

2.59

10.59

12.84

9.32

6.73

7.50

10.43

9.48

9.25

14.52

12.47

11.64

25th P ercentile

0.83

8.01

7.79

3.38

3.71

6.39

12.59

11.81

11.11

18.95

16.02

14.74

50th P ercentile

0.08

6.41

5.79

1.57

2.34

5.52

13.23

12.63

11.78

19.51

16.70

15.21

75th P ercentile

-0.96

5.17

3.84

0.11

1.01

4.52

14.26

13.50

12.61

20.47

17.57

15.76

95th P ercentile

-2.02

2.52

1.01

-3.21

-1.70

2.80

17.39

15.22

14.16

22.26

19.83

16.88

ข้อ ตกลงและเงื่อ นไขของข้อ มูลเปรียบเทียบผล การดาเนิ นงานแบบเปอร์เซ็ นต์ไ ทล์ ( P eer P ercentile)
1. ผลกำรด ำเนิน งำนในอดีต ของกองทุน มิไ ด้เป็น สิ่งยืน ยัน ถึงผลกำรด ำเนิน งำนในอนำคต
2. ผู้ล งทุน สำมำรถดูข ้อมูล ฉบับ เต็มได้ท ี่ w w w .aimc.or.th
3. วิธีกำรเทียบผลกำรด ำเนิน งำนของกองทุน ตำมประเภทกองทุน รวมตำมที่แสดงในข้อมูล ที่ใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนิน งำนของกองทุน ร วม ณ จุด ขำย ภำยใต้กองทุน รวมในกลุ่มเดียวกัน ของ
สมำคมบริษ ัท จัด กำรลงทุน โดยวิธีกำรวัด ต ำแหน่งของข้ อมูล แบบเป อร์เซ็น ต์ไ ทล์ (P ercentiles) ซึ่งเป็น กำรวัด ต ำแหน่งของข้อมูล จ ำกกำรแบ่ งข้อมูล ทั้ง หมด ออกเป็น 100 ส่วนเท่ำ ๆ กัน เมื่อเรียง
ข้อมูล ผลกำรด ำเนิน งำนของกองทุน จำกมำกไปหำน้ อย (ตรงข้ำมกับ ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S tandard dev iation) จะเรียงข้อมูล จำกน้อยไปหำมำก โดยแบ่งออกเป็น
- 5th P ercentile ข้อมูล ล ำดับ ที่ 5
- 25th P ercentile ข้อมูล ล ำดับ ที่ 25
- 50th P ercentile ข้อมูล ล ำดับ ที่ 50
- 75th P ercentile ข้อมูล ล ำดับ ที่ 75
- 95th P ercentile ข้อมูล ล ำดับ ที่ 95
4. ผลตอบแทนที่มีอำยุเกิน หนึ่งปีน ั้น มีกำรแสดงเป็น ผลตอบแทนต่อปี

สัดส่วนการกระจายการลงทุน (% ของ NAV)

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน (% ของ NAV)

31 พฤษภาคม 2565

หมวดอุตสาหกรรมของตราสารทุน

T-EQUITY

2

1 พลังงำนและสำธำรณูปโภค
2 พำณิชย์
3 ธนำคำร

23.18%
11.67%
10.60%

4 ขนส่งและโลจิสติกส์
5 อำหำรและเครื่องดื่ม
6 อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

8.81%
6.98%
33.01%
94.25%

รวมทั้งสิ้น

0.54%

รวมทั้งสิ้น

6.28%

ตราสารทุน
1 หุ้นสำมัญ

0.54%

เงินฝากและอื่นๆ
1 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์

6.28%

5 อันดับแรกของตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV)

31 พฤษภาคม 2565
อันดับความน่าเชื่อ ถือ

1
2
3
4
5

หุ้นสำมัญ :
หุ้นสำมัญ :
หุ้นสำมัญ :
หุ้นสำมัญ :
หุ้นสำมัญ :

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (PTT)
ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) (AOT)
ซี.พี. ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) (CPALL)
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (PTTEP)
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จ ี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) (GULF)

6.87%
6.31%
4.53%
3.77%
3.51%

รวมทั้ง สิ้น

24.99%

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

บาท/หน่วย

วันที่จ ่าย

2 1 /0 9 /5 5

0 9 /1 0 /5 6

1 9 /0 9 /5 7

3 0 /0 9 /5 8

3 0 /0 9 /5 9

2 9 /0 9 /6 0

2 6 /0 9 /6 1

2 6 /0 9 /6 2

2 3 /0 9 /6 3

2 2 /0 9 /6 4

จำนวนเงิน

0.8000

2.0000

2.5000

0.5000

0.5000

0.1900

1.0000

0.1600

0.1400

1.0000

ผลการด าเนินงานในอดีต ของกองทุนรวม มิได้เ ป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอ นาคต
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัด สินใจลงทุน
เอกสารการวัด ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัด ทาขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนาเสนอผล การด าเนิ นงานของกอ งทุนรวมของสมาคมบริษ ัทจัด การลงทุ น
ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ
Risk profile

ระดับควำมเสี่ย ง

ประเภท

เสี่ย งต่ำ
1

กองทุนรวมตลำดเงินที่ลงทุนเฉพำะในประเทศ

2

กองทุนรวมตลำดเงิน

มีนโยบำยลงทุนแบบมีควำมเสี่ย งต่ำงประเทศบำงส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพำะในทรัพ ย์สินเงินฝำก
หรือตรำสำรเทีย บเท่ำเงินฝำกหรือตรำสำรหนี้หรือหลักทรัพ ย์หรือทรัพ ย์สินอื่นหรือกำรหำดอกผลอื่นตำมที่สำนักงำนกำหนด
ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำมหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอำยุสัญ ญำไม่เ กิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพ ย์สิน
หรือเข้ำท ำสัญ ญำนั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เ กิน 92 วัน
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กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบำล

เสี่ย งปำนกลำงค่อนข้ำงต่ำ

4

กองทุนรวมตรำสำรหนี้

เสี่ย งปำนกลำง ค่อนข้ำงสูง
5

เสี่ย งสูง

กองทุนรวมผสม

6

กองทุนรวมตรำสำรทุน

7

กองทุนรวมหมวด อุตสำหกรรม

8

กองทุนรวมที่มี กำรลงทุนในทรัพ ย์สินทำงเลือก

เสี่ย งสูงมำก

T-EQUITY

หลักทรัพ ย์ท ี่ลงทุนเป็นหลัก
มีนโยบำยลงทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ โดยลงทุนเฉพำะในทรัพ ย์สินเงินฝำกหรือตรำสำรเทีย บเท่ำเงินฝำกหรือ
ตรำสำรหนี้หรือหลักทรัพ ย์หรือทรัพ ย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลอื่นตำมที่สำนักงำนกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำม
หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอำยุสัญ ญำไม่เ กิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพ ย์สินหรือเข้ำท ำสัญ ญำนั้น และมี
portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เ กิน 92 วัน

มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบำลเป็นหลักโดยเฉลี่ย รอบปีบัญ ชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ NAV
มี net exposure ในเงินฝำกหรือตรำสำรเทีย บเท่ำ เงินฝำกหรือตรำสำรหนี้ท ั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ
NAV
- กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี้ท ี่มี net exposure ในตรำสำร non-investment grade/unrated ไม่เ กินร้อยละ 20 ของ NAV
ให้แ สดงระดับควำมเสี่ย งของกองทุนที่ 4
- กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี้ท ี่มี net exposure ในตรำสำร non-investment grade/unrated เกินกว่ำร้อยละ 20 ของ
NAV แต่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ NAV ให้แ สดงระดับควำมเสี่ย งของกองทุนที่ 5
- กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี้ท ี่มี net exposure ในตรำสำร non-investment grade/unrated โดยเฉลี่ย รอบปีบัญ ชีไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 ของ NAV ให้แ สดงระดับควำมเสี่ย งของกองทุนที่ 6
มี net exposure ได้ท ั้งในตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ หรือทรัพ ย์สินทำงเลือก
ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรทุน ให้แ สดงระดับควำมเสี่ย งของกองทุนรวมตำม
นโยบำยที่บริษัท จัดกำรจะไปลงทุนจริง เช่น จะเน้นลงทุนในตรำสำรทุนเป็นส่วนใหญ่ ให้แ สดงระดับควำมเสี่ยงเบ้ไปทำง
กองทุนรวมตรำสำรทุน และหำกกองทุนรวมปรับสัดส่วนกำรลงทุ นในทรัพ ย์สินต่ำง ๆ อย่ำงมีนัยสำคัญ ให้บริษัท จัดกำร
ปรับปรุงข้อมูลระดับควำมเสี่ย งเพื่อสะท้อนกำรลงทุนที่แ ท้จริงด้วยโดยไม่ชักช้ำ
- มี net exposure ในตรำสำรทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย รอบปีบัญ ชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ NAV
- มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพำะเจำะจงใน
บัญ ชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ NAV

ตรำสำรทุนเพีย งบำงหมวดอุตสำหกรรมโดยเฉลี่ย

รอบระยะเวลำ

- มี net exposure ในทรัพ ย์สินทำงเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund/ ดัชนีสินค้ำโภคภัณฑ์
ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ย รอบระยะเวลำบัญ ชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเ ป็นกองทุนรวมที่มี
นโยบำยลงทุนใน structured note บริษัท จัดกำรจะต้องพิจำรณำตำแหน่งของกองทุนรวมซึ่งสำมำรถอยู่ระหว่ำง กองทุน
รวมตรำสำรหนี้ถ ึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพ ย์สินทำงเลือกขึ้นกับลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนตัวแปรอ้ำงอิง เป็นต้น
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