ข้อมูลประจำเดือน 31 มีนำคม 2564
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Morningstar Category : Equity Small - Mid Cap
Copyright @ 2021 บริษัท มอร์นิ่งสตำร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสำรนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตำร์ และ/หรือ ผู้ให้บริกำรข้อมูล (2) บริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในกำรทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อควำมถูกต้อง ครบถ้วนและควำมเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจำกกำรนำข้อมูลไปใช้อ้ำงอิง ผลกำรดำเนินงำนในอดีตมิ
ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ระดับความเสีย
่ ง : เสีย
่ งสูง (6)

ข้อมูลทั่วไป
ประเภทโครงกำร

กองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน ที่มีกำรกระจำยกำรลงทุนน้อยกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน

อำยุโครงกำร

ไม่กำหนดอำยุกองทุน

วันที่จดทะเบียนกองทุน

04 พฤศจิกำยน 2557

จำนวนเงินทุนของโครงกำร

1,000.00 ล้ำนบำท

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ

81.81 ล้ำนบำท

มูลค่ำหน่วยลงทุน

14.7380 บำท

นโยบำยกำรลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตรำสำรแห่งทุนในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหุน
้ ขนำดกลำงและขนำดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบญ
ั ชีไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทื่มีปัจจัยพื้นฐำนดีหรือที่มีโอกำสในกำรสร้ำง
ผลตอบแทนได้สงู ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ขนำดกลำงและขนำดเล็ก โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ทเี่ ป็น
ส่วนประกอบของดัชนี SET 50 (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) (ดัชนี SET50 จะคัดเลือกหลักทรัพย์ 50 หลักทรัพย์ที่มีขนำดใหญ่
ตำมเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด)

รหัส Bloomberg

TSMCEQF:TB

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล

กำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ไม่มี

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)

นำยทะเบียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ธนชำต จำกัด

ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

การสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
วันและเวลำทำกำรสั่งซื้อ

ทุกวันทำกำร ( 08:30 - 15:30 )

มูลค่ำขั้นต่ำของกำรสั่งซือ
้ ครั้งแรก

1,000 บำท

มูลค่ำขั้นต่ำของกำรสั่งซือ
้ ครั้งถัดไป

1,000 บำท

การขายคืนหน่วยลงทุน
วันและเวลำทำกำรขำยคืน

ทุกวันทำกำร ( 08:30 - 15:30 )

มูลค่ำขั้นต่ำของกำรสั่งขำยคืน

1,000 บำท

มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

100 หน่วย

กำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน

T+2 (ภำยใน 2 วันทำกำร นับแต่วันถัดจำกวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรขำย

ไม่เกิน 1.070 % ของมูลค่ำหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง 1.070%

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน

ไม่เกิน 1.070 % ของมูลค่ำหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง ยกเว้น

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

เท่ำกับ 1.070 % ของมูลค่ำหน่วยลงทุน *เท่ำกับ ค่ำธรรมเนียมกำรขำย และรับซื้อคืน(ถ้ำมี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน

ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน

เท่ำกับ 20 บำท ต่อรำยกำร

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร

ไม่เกิน 2.140 % ต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 2.139%

ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.064 % ต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.024%

T-SM Cap

1

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน

ไม่เกิน 0.134 % ต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.134%

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

ตำมที่จ่ำยจริง * เรียกเก็บจริง 0.136%
* ข้อมูล : 4 พ.ย. 2561 - 3 พ.ย. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
ห้อง 902-908 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 944 ชัน
้ 9 ถนนพระรำม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 โทรศัพท์: 0-2126-8399 โทรสำร: 02217-5281
เว็บไซต์: https://www.thanachartfundeastspring.com อีเมล์: mailus@thanachartfundeastspring.com

ผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ผลการดาเนินงานย้อนหลัง (%)

26 มีนาคม 2564

ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile จัดตั้งกองทุน
ผลกำรดำเนินงำน

18.00

16.80

95th

27.78

95th

90.32

75th

1.72

75th

6.02

75th

-

-

6.14

ดัชนีมำตรฐำน

9.62

6.89

95th

27.90

95th

48.67

95th

-1.29

95th

5.79

75th

-

-

3.09

ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน

14.42

14.66

95th

19.28

95th

21.47

95th

21.51

5th

18.77

5th

-

-

17.69

ควำมผันผวนของดัชนีมำตรฐำน

13.93

14.62

95th

19.07

95th

20.04

95th

19.54

5th

16.42

5th

-

-

15.98

ผลกำรดำเนินงำน 1 ปีขน
ึ้ ไป คำนวณเป็น % ต่อปี
ดัชนีมาตรฐาน :

SETTRI

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
AIMC Category

Equity Small - Mid Cap

Peer Percentile

31 มีนาคม 2564
Return (%)
3M

6M

1Y

Standard Deviation (%)

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

28.33

45.01 118.54

9.23

10.02

0.00

11.65

16.05

18.12

23.32

19.16

0.00

25th Percentile

22.54

41.62 101.92

5.88

9.46

0.00

12.02

16.20

18.93

24.71

20.76

0.00

50th Percentile

21.90

31.54

98.46

2.42

8.75

0.00

12.67

16.88

19.21

25.11

21.24

0.00

75th Percentile

21.25

29.83

80.94

-0.01

5.78

0.00

13.61

18.43

19.91

25.62

21.98

0.00

95th Percentile

18.77

28.09

74.32

-4.52

3.80

0.00

14.21

19.05

20.85

27.85

22.76

0.00

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)
1. ผลกำรดำเนินงำนในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
2. ผู้ลงทุนสำมำรถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3. วิธีกำรเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุน ตำมประเภทกองทุนรวมตำมที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม ณ จุดขำย ภำยใต้กองทุนรวมในกลุ่มเดียวกันของ
สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน โดยวิธีกำรวัดตำแหน่งของข้อมูลแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ซึ่งเป็นกำรวัดตำแหน่งของข้อมูลจำกกำรแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 100 ส่วนเท่ำ ๆ กัน เมื่อเรียง
ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนของกองทุนจำกมำกไปหำน้อย (ตรงข้ำมกับค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation) จะเรียงข้อมูลจำกน้อยไปหำมำก โดยแบ่งออกเป็น
- 5th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 5
- 75th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 75

- 25th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 25
- 95th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 95

- 50th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 50

4. ผลตอบแทนที่มีอำยุเกินหนึ่งปีนั้นมีกำรแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

สัดส่วนการกระจายการลงทุน (% ของ NAV)

T-SM Cap

2

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน (% ของ NAV)

31 มีนาคม 2564

หมวดอุตสาหกรรมของตราสารทุน
1 อำหำรและเครื่องดื่ม

15.33%

2 พลังงำนและสำธำรณูปโภค

14.08%

3 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

10.32%

4 พำณิชย์

6.79%

5 กระดำษและวัสดุกำรพิมพ์

5.75%

6 อื่นๆ

35.07%
รวมทั้งสิน
้

87.34%

รวมทั้งสิน
้

5.14%

รวมทั้งสิน
้

6.92%

ตราสารทุน
1 หุ้นสำมัญ

5.14%

เงินฝากและอื่นๆ
1 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์

6.92%

5 อันดับแรกของตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV)

31 มีนาคม 2564
อันดับความน่าเชื่อถือ

1 หุ้นสำมัญ : บริษท
ั อิชิตน
ั กรุป
๊ จำกัด (มหำชน) (ICHI)

6.31%

2 หุ้นสำมัญ : บริษท
ั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป
๊ จำกัด (มหำชน) (MAJOR)

5.75%

3 หุ้นสำมัญ : บริษท
ั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหำชน) (UTP)

5.75%

4 หุ้นสำมัญ : บริษท
ั อีสเทิรน
์ โพลีเมอร์ กรุป
๊ จำกัด (มหำชน) (EPG)

5.71%

5 หุ้นสำมัญ : บริษท
ั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหำชน) (AEONTS)

5.39%

รวมทั้งสิ้น

28.91%

ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัด การลงทุน
ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ
Risk profile

ระดับควำมเสี่ยง

ประเภท

เสี่ยงต่ำ
1

กองทุนรวมตลำดเงินที่ลงทุนเฉพำะในประเทศ

2

กองทุนรวมตลำดเงิน

มีนโยบำยลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศบำงส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพำะในทรัพย์สินเงินฝำก
หรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกหรือตรำสำรหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือกำรหำดอกผลอื่นตำมที่สำนักงำนกำหนด
ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำมหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอำยุสัญญำไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สิน
หรือเข้ำทำสัญญำนัน
้ และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน

3

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบำล

เสี่ยงปำนกลำงค่อนข้ำงต่ำ

4

กองทุนรวมตรำสำรหนี้

5

กองทุนรวมผสม

เสี่ยงปำนกลำง ค่อนข้ำงสูง

เสี่ยงสูง

6

กองทุนรวมตรำสำรทุน

7

กองทุนรวมหมวด อุตสำหกรรม

8

กองทุนรวมที่มี กำรลงทุนในทรัพย์สินทำงเลือก

เสี่ยงสูงมำก

T-SM Cap

หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
มีนโยบำยลงทุนแบบไม่มค
ี วำมเสี่ยงต่ำงประเทศ โดยลงทุนเฉพำะในทรัพย์สินเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกหรือ
ตรำสำรหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลอื่นตำมที่สำนักงำนกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำม
หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอำยุสัญญำไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันทีล
่ งทุนในทรัพย์สินหรือเข้ำทำสัญญำนั้น และมี
portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน

มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบำลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่นอ
้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของ NAV
มี net exposure ในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำ เงินฝำกหรือตรำสำรหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ
NAV
- กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี้ที่มี net exposure ในตรำสำร non-investment grade/unrated ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV
ให้แสดงระดับควำมเสี่ยงของกองทุนที่ 4
- กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี้ที่มี net exposure ในตรำสำร non-investment grade/unrated เกินกว่ำร้อยละ 20 ของ
NAV แต่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับควำมเสี่ยงของกองทุนที่ 5
- กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี้ที่มี net exposure ในตรำสำร non-investment grade/unrated โดยเฉลีย
่ รอบปีบญ
ั ชีไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับควำมเสี่ยงของกองทุนที่ 6
มี net exposure ได้ทั้งในตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ หรือทรัพย์สินทำงเลือก
ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรทุน ให้แสดงระดับควำมเสี่ยงของกองทุนรวมตำม
นโยบำยทีบ
่ ริษัทจัดกำรจะไปลงทุนจริง เช่น จะเน้นลงทุนในตรำสำรทุนเป็นส่วนใหญ่ ให้แสดงระดับควำมเสี่ยงเบ้ไปทำง
กองทุนรวมตรำสำรทุน และหำกกองทุนรวมปรับสัดส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สินต่ำง ๆ อย่ำงมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดกำร
ปรับปรุงข้อมูลระดับควำมเสี่ยงเพื่อสะท้อนกำรลงทุนที่แท้จริงด้วยโดยไม่ชักช้ำ
- มี net exposure ในตรำสำรทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ NAV
- มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพำะเจำะจงใน
บัญชีไม่นอ
้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของ NAV

ตรำสำรทุนเพียงบำงหมวดอุตสำหกรรมโดยเฉลี่ย

รอบระยะเวลำ

- มี net exposure ในทรัพย์สินทำงเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund/ ดัชนีสินค้ำโภคภัณฑ์
ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลีย
่ รอบระยะเวลำบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มี
นโยบำยลงทุนใน structured note บริษัทจัดกำรจะต้องพิจำรณำตำแหน่งของกองทุนรวมซึ่งสำมำรถอยู่ระหว่ำง กองทุน
รวมตรำสำรหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทำงเลือกขึ้นกับลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนตัวแปรอ้ำงอิง เป็นต้น
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