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ข้อมูลประจ ำเดือน 31 พฤษภำคม 2565 

Time 10 Year 5 Year 3 Year Overall 

Morning Star Rating 
  

  

Morning Star Category Rank N/A N/A 208 N/A 

Fund of Category 146 184 232 N/A 
 

Source 31/05/2022 

Morningstar Category : Equity Large Cap 
 

 

Morningstar Style Box® 
Equity Style 

 

A s of 31/03/2022 
 

C opy right @ 2022 บริษัท มอร์นิ่งสตำร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสำรนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตำร์ และ/หรือ ผู้ให้บริกำรข้อมูล  (2) บริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในกำรท ำซ้ ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อควำมถูกต้อง ครบถ้วนและควำมเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจำกกำรน ำข้อมูลไปใช้อ้ำงอิง ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตมิ 

ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต  

ระดับความเส่ียง : เส่ียงสูง (6) 

 

ข้อมูลทั่วไป 
  

ประเภทโครงกำร กองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน 

อำยุโครงกำร ไม่มีก ำหนดระยะเวลำสิน้สดุของโครงกำร 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 27 กันยำยน 2560 

จ ำนวนเงินทุนของโครงกำร 10,000.00 ล้ำนบำท 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 1,836.37 ล้ำนบำท 

มูลค่ำหน่วยลงทุน 8.4273 บำท 

นโยบำยกำรลงทุน หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์และ/หรือตลำดหลักทรัพย์เอม็เอไอ ที่มีปัจจัยพ้ืนฐำนดี และ/หรือมีควำมมัน่คง 
และ/หรือมีแนวโน้มกำรเจริญเติบโตทำงธุรกจิ ไม่เกนิ 40 บริษัท โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

รหัส Bloomberg THTPPAI TB 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง 
กำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ ไม่มี 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 
นำยทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ธนชำต จ ำกัด 

ผู้สอบบัญชี ส ำนักงำนสอบบัญช ีซี แอนด ์เอ 

การสั่งซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน 
  

การซ้ือหน่วยลงทุน 

วันและเวลำท ำกำรสัง่ซื้อ ทุก 5 วันท ำกำรแรกของเดือนมกรำคม เมษำยน กรกฎำคม และตุลำคม เริ่มตัง้แตเ่ดอืนตุลำคม 2561 ( 08:30 - 15:30 ) 

มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรสัง่ซื้อครัง้แรก 500,000 บำท 

มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรสัง่ซื้อครัง้ถัดไป 1,000 บำท 

การขายคืนหน่วยลงทุน 

วันและเวลำท ำกำรขำยคืน ทุก 5 วันท ำกำรแรกของเดือนมกรำคม เมษำยน กรกฎำคม และตุลำคม เริ่มตัง้แตเ่ดอืนตุลำคม 2561 ( 08:30 - 15:30 ) 

มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรสัง่ขำยคืน 1,000 บำท 

มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ ำ ไม่ก ำหนด  

จ ำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชขีั้นต่ ำ 100 หน่วย 

กำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน T+2 (ภำยใน 2 วันท ำกำร นับแต่วันถัดจำกวันรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย ไม่เกิน 1.070 % ของมูลค่ำหน่วยลงทุน เรียกเกบ็จรงิ 1.070% 

ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คนื ไม่เกิน 0.535 % ของมูลค่ำหน่วยลงทุน เรียกเกบ็จรงิ ยกเว้น 

ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทุนเข้ำ เท่ำกับ กรณ๊กองทุนนีเ้ป็นกองทุนต้นทำง อัตรำเดียวกบัค่ำธรรมเนยีมกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ กรณีกองทุนนีเ้ปน็กองทนุ
ปลำยทำงอัตรำเดียวกับคำ่ธรรมเนยีมกำรขำยหน่วยลงทุน 

ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ เท่ำกับ 20 บำท ต่อรำยกำร 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ไม่เกิน 2.675 % ต่อปีของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ เรียกเกบ็จริง 2.139% 

ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.161 % ต่อปีของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ เรียกเกบ็จริง 0.021% 

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน ไม่เกิน 0.535 % ต่อปีของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ เรียกเกบ็จริง 0.535% 

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมที่จ่ำยจริง 0.005% 

* ข้อมูล : 27 ก.ย. 2561 - 26 ก.ย. 2562 
     

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด 
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ห้อง 902-908 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 944 ชั้น 9 ถนนพระรำม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 โทรศัพท์: 0-2126-8399 โทรสำร: 02-
055-5801  
เว็บไซต์: https://www.thanachartfundeastspring.com อีเมล์: mailus@thanachartfundeastspring.com 

 

ผลการด าเนินงานต้ังแต่จัดต้ังกองทุน 

 

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง (%) 31 พฤษภาคม 2565 

 
ต้ังแต่ต้นปี 3  เดือน Percentile 6  เดือน Percentile 1  ปี Percentile 3  ปี Percentile 5  ปี Percentile 10  ปี Percentile จัดต้ังกองทุน 

ผลกำรด ำเนินงำน 3.20 0.59 25th 9.45 25th 5.48 75th -3.02 95th - - - - -2.59 

ดัชนีมำตรฐำน 2.71 -0.39 75th 8.82 50th 6.90 75th 0.37 50th - - - - 1.36 

ควำมผันผวนของผลกำร
ด ำเนินงำน 

11.67 12.13 25th 12.05 25th 12.02 50th 20.05 25th - - - - 17.39 

ควำมผันผวนของดัชนีมำตรฐำน 12.00 12.59 50th 12.25 50th 11.97 50th 22.30 75th - - - - 19.20 

ผลการด าเนินงาน 1 ปีขึน้ไป ค านวณเป็น % ต่อปี 

ดชันีมาตรฐาน SET50 Total Return Index 

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการด าเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ 31 พฤษภาคม 2565 

A IMC Category Peer  Percentile 
Return (%) Standard Deviation (%) 

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

Equity  Large C ap 

5th Percentile 0.99 11.28 15.23 6.52 6.79 7.53 11.65 11.71 11.31 19.46 16.54 14.61 

25th Percentile 0.59 9.34 8.35 2.99 4.01 6.19 12.36 12.10 11.73 20.30 17.25 15.17 

50th Percentile -0.32 8.41 7.10 -0.37 2.35 4.84 12.95 12.46 12.03 21.69 17.86 15.44 

75th Percentile -0.88 6.21 4.82 -2.36 0.80 3.71 13.82 12.94 12.37 22.49 18.85 16.08 

95th Percentile -4.06 5.00 2.95 -3.61 -1.29 2.77 17.17 18.15 20.90 29.56 22.52 16.67 

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการด าเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ ( Peer Percentile) 

1. ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต  

2. ผู้ลงทุนสำมำรถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th 

3. วิธีกำรเทียบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน ตำมประเภทกองทุนรวมตำมที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนิน งำนของกองทุนรวม ณ จุดขำย ภำยใต้กองทุนรวมในกลุ่มเดียวกันของ
สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน โดยวิธีกำรวัดต ำแหน่งของข้อมูลแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ซ่ึงเป็นกำรวัดต ำแหน่งของข้อมูลจำกกำรแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 100 ส่วนเท่ำ ๆ กัน เม่ือเรียง
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนจำกมำกไปหำน้อย (ตรงข้ำมกับค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard dev iation) จะเรียงข้อมูลจำกน้อยไปหำมำก โดยแบ่งออกเป็น 

  - 5th Percentile ข้อมูลล ำดับที่ 5 - 25th Percentile ข้อมูลล ำดับที่ 25 - 50th Percentile ข้อมูลล ำดับที่ 50 

- 75th Percentile ข้อมูลล ำดับที่ 75 - 95th Percentile ข้อมูลล ำดับที่ 95   
 

4. ผลตอบแทนที่มีอำยุเกินหนึ่งปีนั้นมีกำรแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 

สัดส่วนการกระจายการลงทุน (% ของ NAV) 

 

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน (% ของ NAV) 31 พฤษภาคม 2565 
   

หมวดอุตสาหกรรมของตราสารทุน 

1 พลังงำนและสำธำรณูปโภค 28.53% 

2 ธนำคำร 11.19% 



T-PrimePlusAI 3 

 

3 ขนส่งและโลจิสติกส์ 10.74% 

4 พำณิชย์ 10.31% 

5 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 7.34% 

6 อื่นๆ 28.19% 

รวมท้ังส้ิน 96.30% 

เงินฝากและอ่ืนๆ 

1 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ 3.91% 

รวมท้ังส้ิน 3.91% 

5 อันดับแรกของตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV) 31 พฤษภาคม 2565 

  
อันดับความน่าเชื่อถือ 

 
1 หุ้นสำมัญ : บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (PTT) 

 
9.04% 

2 หุ้นสำมัญ : บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) (AOT) 
 

8.58% 

3 หุ้นสำมัญ : บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (PTTEP) 
 

5.65% 

4 หุ้นสำมัญ : บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) (ADVANC) 
 

5.44% 

5 หุ้นสำมัญ : บริษัท ซี.พี. ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) (CPALL) 
 

5.01% 

  
รวมทั้งสิ้น 33.72% 

ประวัติการจ่ายเงินปันผล บาท/หน่วย 

วันที่จ่าย 20/02/61  06/06/61  
        

จ ำนวนเงิน 0.2500 0.2500 
        
ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต  

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน 

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัด การลงทุน 
 

ระดับความเส่ียงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ 

Risk profile ระดับควำมเสี่ยง ประเภท หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก 

เสี่ยงต่ ำ 

1 กองทุนรวมตลำดเงินที่ลงทุนเฉพำะในประเทศ 

  มีนโยบำยลงทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ โดยลงทุนเฉพำะในทรัพย์สินเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกหรือ
ตรำสำรหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลอื่นตำมที่ส ำนักงำนก ำหนด ซึ่งมีก ำหนดช ำระคืนเมื่อทวงถำม
หรือจะครบก ำหนดช ำระคืน หรือมีอำยุสัญญำไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้ำท ำสัญญำนั้น และมี 
portfolio duration ในขณะใด ๆ  ไม่เกิน 92 วัน 

 

เสี่ยงปำนกลำงค่อนข้ำงต่ ำ 

2 กองทุนรวมตลำดเงิน 

  มีนโยบำยลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงตำ่งประเทศบำงส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพำะในทรัพยส์ินเงินฝำก
หรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกหรือตรำสำรหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือกำรหำดอกผลอื่นตำมที่ส ำนักงำนก ำหนด 
ซึ่งมีก ำหนดช ำระคืนเมื่อทวงถำมหรือจะครบก ำหนดช ำระคืนหรือมีอำยุสัญญำไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สิน
หรือเข้ำท ำสัญญำนั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ  ไม่เกิน 92 วัน 

 

3 กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบำล   มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบำลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ  80 ของ NAV 
 

4 กองทุนรวมตรำสำรหนี้ 

  มี net exposure ในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำ เงินฝำกหรือตรำสำรหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ  ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 ของ 
NAV  

- กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี้ที่มี net exposure ในตรำสำร non-investment grade/unrated ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV 
ให้แสดงระดับควำมเสี่ยงของกองทุนที ่4  

- กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี้ที่มี net exposure ในตรำสำร non-investment grade/unrated เกินกว่ำร้อยละ 20 ของ 
NAV แต่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับควำมเสี่ยงของกองทนุที่ 5  
- กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี้ที่มี net exposure ในตรำสำร non-investment grade/unrated โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับควำมเสี่ยงของกองทุนที่ 6  

 

เสี่ยงปำนกลำง ค่อนข้ำงสูง 

5 กองทนุรวมผสม 

  มี net exposure ได้ทั้งในตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ หรือทรัพย์สินทำงเลือก 
ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่ก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรทุน ให้แสดงระดับควำมเสี่ยงของกองทนุรวมตำม
นโยบำยที่บริษัทจัดกำรจะไปลงทุนจริง เช่น จะเน้นลงทุนในตรำสำรทุนเป็นส่วนใหญ่ ให้แสดงระดับควำมเสี่ยงเบ้ไปทำง
กองทุนรวมตรำสำรทุน และหำกกองทุนรวมปรับสัดส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สินต่ำง ๆ   อย่ำงมีนัยส ำคัญ ให้บริษัทจัดกำร
ปรับปรุงข้อมูลระดับควำมเสี่ยงเพื่อสะท้อนกำรลงทุนที่แท้จริงด้วยโดยไม่ชักช้ำ 

 

เสี่ยงสูง 6 กองทุนรวมตรำสำรทุน - มี net exposure ในตรำสำรทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกวำ่ร้อยละ  80 ของ NAV 
 

7 กองทุนรวมหมวด อุตสำหกรรม 
- มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพำะเจำะจงใน     ตรำสำรทุนเพียงบำงหมวดอุตสำหกรรมโดยเฉลี่ย       รอบระยะเวลำ

บัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ NAV 
 

เสี่ยงสูงมำก 

8 กองทุนรวมที่มี กำรลงทุนในทรัพย์สินทำงเลอืก 

- มี net exposure ในทรัพย์สินทำงเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund/ ดัชนีสินค้ำโภคภัณฑ์ 
ทองค ำ น้ ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลำบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มี
นโยบำยลงทุนใน structured note บริษัทจัดกำรจะต้องพิจำรณำต ำแหน่งของกองทุนรวมซึ่งสำมำรถอยู่ระหว่ำง กองทุน
รวมตรำสำรหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทำงเลือกขึ้นกับลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนตัวแปรอ้ำงองิ เป็นต้น   

 
 

 

 


