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 ขอ้มลูประจ ำเดอืน 31 พฤษภำคม 2565 

ระดบัความเสีย่ง : เสีย่งสูง (6) 

 

ขอ้มูลท ัว่ไป 
  

ประเภทโครงกำร กองทนุรวมทีล่งทนุในตำ่งประเทศ (ตรำสำรทนุ) 

อำยโุครงกำร ไมก่ ำหนด 

วันทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ 05 มนีำคม 2563 

จ ำนวนเงนิทนุของโครงกำร 10,000.00 ลำ้นบำท 

มลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิ 6,203.77 ลำ้นบำท 

มลูคำ่หน่วยลงทนุ 9.0516 บำท 

นโยบำยกำรลงทนุ กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศเพยีงกองเดยีว คอื กองทนุ UBS (Lux) IS - China A 
Opportunity (กองทนุหลัก) ในหน่วยลงทนุชนดิ Class I-A2-acc ซึง่เป็น Class ทีเ่สนอขำย ผูล้งทนุสถำบัน ไมม่ี
นโยบำยจ่ำยเงนิปันผล ในอัตรำสว่นโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 80 ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุ กองทนุหลักมนีโยบำยลงทนุทีมุ่ง่หำผลตอบแทนผ่ำนกำรลงทนุในตรำสำรทนุของบรษัิททีม่ภีมูลิำเนำ หรอืมี
ธรุกจิหลักอยูใ่นประเทศจนี จดทะเบยีนในประเทศลักเซมเบริก์ (Luxembourg) ดำเนนิงำนตำมระเบยีบของ UCI 
(Undertaking for Collective Investment) กองทนุหลักดังกลำ่วบรหิำรจัดกำรโดย UBS Fund Management 
(Luxembourg) S.A.และลงทนุในรูปสกลุเงนิดอลลำรส์หรัฐ  
  

 

รหัส Bloomberg THEPCHA TB  

นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล ไมม่นีโยบำยจ่ำยเงนิปันผล 

กำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ ไมม่ ี

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ จ ำกัด (มหำชน) 

นำยทะเบยีน บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดกำรกองทนุ ธนชำต จ ำกัด 

ผูส้อบบัญช ี ส ำนักงำนสอบบัญช ีซ ีแอนด ์เอ 

การส ัง่ซือ้และขายคนืหนว่ยลงทนุ 
  

การซือ้หนว่ยลงทุน 

วันและเวลำท ำกำรสั่งซือ้ ทกุวันท ำกำร ( 08:30 - 15:30 ) 

มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้แรก 1 บำท 

มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้ถัดไป 1 บำท 

การขายคนืหนว่ยลงทุน 

วันและเวลำท ำกำรขำยคนื ทกุวันท ำกำร ( 08:30 - 15:30 ) 

มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคนื 1 บำท 

มลูคำ่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่ำ ไมก่ ำหนด  

จ ำนวนหน่วยคงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่ำ ไมก่ ำหนด  

กำรช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุ T+4 (ภำยใน 4 วันท ำกำรถัดจำกวันค ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ)ิ 

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย 
  

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

คำ่ธรรมเนียมกำรขำย เทำ่กับ 1.50 % ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ เรยีกเก็บจรงิ 1.50% 

คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คนื ไมม่ ี 

คำ่ธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขำ้ ไมม่ ี 

คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

คำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำร ไมเ่กนิ 2.14 % ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิเรยีกเก็บจรงิ 0.8560% 

คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไมเ่กนิ 0.107 % ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิเรยีกเก็บจรงิ 0.0214% 

คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน ไมเ่กนิ 0.214 % ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิเรยีกเก็บจรงิ 0.107% 

คำ่ใชจ่้ำยอืน่ๆ ไมเ่กนิ 0.0535 % ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ปัจจุบันยกเวน้) 

คา่ธรรมเนยีม (PVD) 

คำ่ธรรมเนียมขอรับเงนิเป็นงวด 
 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั 

หอ้ง 902-908 อำคำร มติรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร ์944 ชัน้ 9 ถนนพระรำม 4 แขวงวังใหม ่เขตปทมุวัน กรงุเทพมหำนคร 10330 โทรศัพท:์ 0-2126-8399 โทรสำร: 02-
055-5801  
เว็บไซต:์ https://www.thanachartfundeastspring.com อเีมล:์ mailus@thanachartfundeastspring.com 
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ผลการด าเนนิงานต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ 

 

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงั (%) 31 พฤษภาคม 2565 
 ต ัง้แตต่น้ปี 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile จดัต ัง้กองทุน 

ผลกำรด ำเนินงำน -21.92 -14.82 75th -20.47 50th -35.04 75th - - - - - - -4.35 

ดัชนีมำตรฐำน -18.91 -12.21 50th -19.58 50th -16.05 5th - - - - - - 7.63 

ดัชนีมำตรฐำน 2 -20.82 -15.97 75th -20.69 50th -23.26 5th - - - - - - 3.71 

ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน 27.52 32.40 25th 25.95 50th 24.16 25th - - - - - - 23.49 

ควำมผันผวนของดัชนีมำตรฐำน 27.49 32.57 25th 25.68 25th 22.89 25th - - - - - - 24.04 

ควำมผันผวนของดัชนีมำตรฐำน2 29.33 34.41 50th 27.41 50th 23.79 25th - - - - - - 25.05 

ผลการด าเนินงาน 1 ปีขึน้ไป ค านวณเป็น % ต่อปี 

ดชันีมาตรฐาน MSCI China A Onshore NR THB  

ดชันีมาตรฐาน 2 MSCI China A Onshore NR USD 

ขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์ 31 พฤษภาคม 2565 

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

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

Greater China Equity 

5th Percentile -5.53 -10.85 -23.93 9.48 6.00 6.74 29.11 23.28 22.12 15.13 16.06 14.94 

25th Percentile -9.73 -16.93 -27.93 2.62 2.79 5.39 32.74 25.83 24.23 16.54 17.12 16.04 

50th Percentile -13.47 -20.75 -33.40 -0.41 0.08 2.44 38.27 31.65 29.33 17.18 17.55 17.86 

75th Percentile -15.98 -25.16 -36.91 -6.98 -5.80 -0.88 47.71 37.15 32.26 18.16 18.16 18.77 

95th Percentile -17.82 -29.68 -42.47 -10.82 -8.29 -2.31 76.63 59.79 47.94 20.95 20.45 22.07 

ขอ้ตกลงและเง ือ่นไขของขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Peer Percentile) 

1. ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีของกองทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลกำรด ำเนนิงำนในอนำคต 

2. ผูล้งทุนสำมำรถดขูอ้มูลฉบับเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 

3. วธิกีำรเทยีบผลกำรด ำเนนิงำนของกองทุน ตำมประเภทกองทุนรวมตำมทีแ่สดงในขอ้มูลทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนนิงำนของกองทุนรวม ณ จุดขำย ภำยใตก้องทุนรวมในกลุม่เดยีวกันของ

สมำคมบรษัิทจัดกำรลงทุน โดยวธิกีำรวัดต ำแหน่งของขอ้มูลแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ซึง่เป็นกำรวัดต ำแหน่งของขอ้มูลจำกกำรแบง่ขอ้มูลทัง้หมดออกเป็น 100 สว่นเท่ำ ๆ กัน เมือ่เรยีง
ขอ้มูลผลกำรด ำเนนิงำนของกองทุนจำกมำกไปหำนอ้ย (ตรงขำ้มกับคำ่สว่นเบีย่งเบนมำตรฐำน (Standard deviation) จะเรยีงขอ้มูลจำกนอ้ยไปหำมำก โดยแบง่ออกเป็น 

  - 5th Percentile ขอ้มูลล ำดับที ่5 - 25th Percentile ขอ้มูลล ำดับที ่25 - 50th Percentile ขอ้มูลล ำดับที ่50 

- 75th Percentile ขอ้มูลล ำดับที ่75 - 95th Percentile ขอ้มูลล ำดับที ่95   
 

4. ผลตอบแทนทีม่อีำยุเกนิหนึง่ปีนัน้มกีำรแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี 

สดัสว่นการกระจายการลงทนุ (% ของ NAV) 
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สดัสว่นการลงทนุของกองทนุ (% ของ NAV) 31 พฤษภาคม 2565 
   

หนว่ยลงทุน ในตา่งประเทศ 

1 หนว่ยลงทนุของกองทนุตรำสำรทนุ 95.91% 

รวมท ัง้ส ิน้ 95.91% 

เงนิฝาก 

1 เงนิฝำกธนำคำรประเภทออมทรพัย ์ 5.10% 

รวมท ัง้ส ิน้ 5.10% 

5 อนัดบัแรกของตราสารทีก่องทนุลงทนุ (% ของ NAV) 31 พฤษภาคม 2565 
  อนัดบัความนา่เชือ่ถอื  

1 หนว่ยลงทนุของกองทนุตรำสำรทนุ : UBS (Lux) IS - China A Opportunity (USD) I-A2-acc (UBCIA2A)  85.10% 

2 หนว่ยลงทนุของกองทนุตรำสำรทนุ : Eastspring Investments - China A Shares Growth Fund - C 
(EAASGCU) 

 10.82% 

  รวมท ัง้สิน้ 95.92% 

ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต 

ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลกองทุนรวม เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่ง และคูม่อืการลงทุน กอ่นตดัสนิใจลงทุน 
เอกสารการวดัผลการด าเนนิงานของกองทุนรวมฉบบันีไ้ดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัและน าเสนอผลการด าเนนิงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

 

ระดบัความเสีย่งของการลงทุนในกองทุนประเภทตา่งๆ 

Risk profile ระดับควำมเสีย่ง ประเภท หลักทรัพยท์ีล่งทุนเป็นหลัก 

เสีย่งต ่ำ 

1 กองทุนรวมตลำดเงนิทีล่งทนุเฉพำะในประเทศ 

  มนีโยบำยลงทุนแบบไม่มคีวำมเสีย่งต่ำงประเทศ โดยลงทุนเฉพำะในทรัพยส์นิเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกหรอื

ตรำสำรหนี้หรอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลอืน่ตำมทีส่ ำนักงำนก ำหนด ซึง่มกี ำหนดช ำระคนืเมือ่ทวง
ถำมหรอืจะครบก ำหนดช ำระคนื หรอืมอีำยุสัญญำไม่เกนิ 397 วัน นับแต่วันทีล่งทนุในทรัพยส์นิหรอืเขำ้ท ำสัญญำนัน้ และม ี
portfolio duration ในขณะใด ๆ ไมเ่กนิ 92 วัน 

 

เสีย่งปำนกลำงค่อนขำ้งต ่ำ 

2 กองทุนรวมตลำดเงนิ 

  มนีโยบำยลงทุนแบบมคีวำมเสีย่งต่ำงประเทศบำงส่วนแต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพำะในทรัพยส์นิเงนิ
ฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกหรอืตรำสำรหนี้หรอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่หรอืกำรหำดอกผลอืน่ตำมทีส่ ำนักงำน
ก ำหนด ซึง่มกี ำหนดช ำระคนืเมือ่ทวงถำมหรอืจะครบก ำหนดช ำระคนืหรอืมอีำยุสัญญำไม่เกนิ 397 วัน นับแต่วันทีล่งทนุใน

ทรัพยส์นิหรอืเขำ้ท ำสัญญำนัน้ และม ีportfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกนิ 92 วัน 
 

3 กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบำล   ม ีnet exposure ในพันธบัตรรัฐบำลเป็นหลักโดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของ NAV 
 

4 กองทุนรวมตรำสำรหนี้ 

  ม ีnet exposure ในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำ เงนิฝำกหรอืตรำสำรหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของ 

NAV  
- กรณีกองทนุรวมตรำสำรหนี้ทีม่ ีnet exposure ในตรำสำร non-investment grade/unrated ไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ 
NAV ใหแ้สดงระดับควำมเสีย่งของกองทนุที ่4  

- กรณีกองทนุรวมตรำสำรหนี้ทีม่ ีnet exposure ในตรำสำร non-investment grade/unrated เกนิกว่ำรอ้ยละ 20 ของ 
NAV แต่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของ NAV ใหแ้สดงระดับควำมเสีย่งของกองทุนที ่5  
- กรณีกองทนุรวมตรำสำรหนี้ทีม่ ีnet exposure ในตรำสำร non-investment grade/unrated โดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีม่

นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของ NAV ใหแ้สดงระดับควำมเสีย่งของกองทุนที ่6  
 

เสีย่งปำนกลำง คอ่นขำ้งสงู 

5 กองทุนรวมผสม 

  ม ีnet exposure ไดท้ัง้ในตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ หรอืทรัพยส์นิทำงเลอืก 
ทัง้นี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่ก ำหนดสัดสว่นกำรลงทุนในตรำสำรทุน ใหแ้สดงระดับควำมเสีย่งของกองทุนรวมตำม
นโยบำยทีบ่รษัิทจัดกำรจะไปลงทุนจรงิ เชน่ จะเนน้ลงทุนในตรำสำรทุนเป็นสว่นใหญ่ ใหแ้สดงระดับควำมเสีย่งเบไ้ปทำง

กองทุนรวมตรำสำรทุน และหำกกองทุนรวมปรับสัดสว่นกำรลงทุนในทรัพยส์นิต่ำง ๆ  อย่ำงมนัียส ำคัญ ใหบ้รษัิทจัดกำร
ปรับปรุงขอ้มูลระดับควำมเสีย่งเพือ่สะทอ้นกำรลงทุนทีแ่ทจ้รงิดว้ยโดยไม่ชักชำ้ 

 

เสีย่งสงู 6 กองทุนรวมตรำสำรทุน - ม ีnet exposure ในตรำสำรทุนเป็นหลักโดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของ NAV 
 

7 กองทุนรวมหมวด อตุสำหกรรม 
- ม ีnet exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพำะเจำะจงใน     ตรำสำรทุนเพยีงบำงหมวดอตุสำหกรรมโดยเฉลีย่      รอบระยะเวลำ

บัญชไีม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของ NAV 
 

เสีย่งสงูมำก 

8 กองทุนรวมทีม่ ีกำรลงทุนในทรัพยส์นิทำงเลอืก 

- ม ีnet exposure ในทรัพยส์นิทำงเลอืก เชน่ REITs / infrastructure fund / property fund/ ดัชนีสนิคำ้โภคภัณฑ ์
ทองค ำ น ้ำมันดบิ เป็นตน้ โดยเฉลีย่รอบระยะเวลำบัญชไีม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของ NAV ทัง้นี ้กรณีเป็นกองทุนรวมทีม่ี

นโยบำยลงทุนใน structured note บรษัิทจัดกำรจะตอ้งพจิำรณำต ำแหน่งของกองทุนรวมซึง่สำมำรถอยู่ระหว่ำง กองทุน
รวมตรำสำรหนี้ถงึกองทุนรวมทีล่งทุนในทรัพยส์นิทำงเลอืกขึน้กับลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนตัวแปรอำ้งองิ เป็นตน้  

 

 

 

 


