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ขอ้มลูประจําเดอืน 31 มนีาคม 2565 
ระดบัความเสีย่ง : เสีย่งสงู (6) 

 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ประเภทโครงการ กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ,กองทนุรวมในตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund) แบบ Feeder Fund 
อายโุครงการ ไมม่กํีาหนด เงือ่นไขเลกิกองทนุ เมือ่กองทนุมมีลูคา่หน่วยลงทนุ 10.86 บาทขึน้ไป ณ วันทําการใด 
วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ 12 พฤษภาคม 2558 
จํานวนเงนิทนุของโครงการ 1,000.00 ลา้นบาท 
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ 46.00 ลา้นบาท 
มลูคา่หน่วยลงทนุ 5.5072 บาท 
นโยบายการลงทนุ ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ คอื กองทนุ Hang Seng China Enterprises Index ETF  
รหสั Bloomberg TCHCHA1:TB 
นโยบายการจา่ยเงนิปันผล ไมม่นีโยบายจ่ายเงนิปันผล 
การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิ เมือ่กองทนุมมีลูคา่หน่วยลงทนุตัง้แต ่10.86 บาท ขึน้ไป ณ วันทําการใด 
ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
นายทะเบยีน บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ธนชาต จํากัด 
ผูส้อบบัญช ี บรษัิท พวี ีออดทิ จํากดั 

การส ัง่ซือ้และขายคนืหนว่ยลงทนุ 

การซือ้หนว่ยลงทนุ 
วนัและเวลาทําการสัง่ซือ้ ทกุวันทําการ ( 08:30 - 15:30 ) 
มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 1,000 บาท 
มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป 1,000 บาท 
การขายคนืหนว่ยลงทนุ 
วนัและเวลาทําการขายคนื ทกุวันทําการ ( 08:30 - 15:30 ) 
มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื 1,000 บาท 
มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํา่ ไมกํ่าหนด  
จํานวนหน่วยคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํา่ 100 หน่วย 
การชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ T+4 (ภายใน 4 วนัทําการถัดจากวันคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ)ิ 

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 
คา่ธรรมเนยีมการขาย ไมเ่กนิ 1.070 % ของมลูคา่หน่วยลงทนุ เรยีกเก็บจรงิ เรยีกเก็บ 0.535% 
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื ไมเ่กนิ 1.070 % ของมลูคา่หน่วยลงทนุ เรยีกเก็บจรงิ ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิ 1.070 % ของมลูคา่หน่วยลงทนุ เรยีกเก็บจรงิ เทา่กบัคา่ธรรมเนยีมในการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ(ถา้ม)ีโดยจะ

ไมเ่รยีกเก็บซ้ําซอ้น 
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ เทา่กบั 20 บาทตอ่รายการ 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 
คา่ธรรมเนยีมการจัดการ ไมเ่กนิ 2.140 % ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ* เรยีกเก็บจรงิ 1.069% 
คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไมเ่กนิ 0.161 % ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ* เรยีกเก็บจรงิ 0.027% 
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ไมเ่กนิ 0.134 % ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ* เรยีกเก็บจรงิ 0.134% 
คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ตามทีจ่่ายจรงิ * เรยีกเก็บจรงิ 1.262% 

* ขอ้มลู : 12 พ.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2562 
 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั 
หอ้ง 902-908 อาคาร มติรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์944 ชัน้ 9 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท:์ 0-2126-8399 โทรสาร: 02-
055-5801  
เว็บไซต:์ https://www.thanachartfundeastspring.com อเีมล:์ mailus@thanachartfundeastspring.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T-CHChallenge#1 2 

 

ผลการดาํเนนิงานต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ 

 
ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงั (%) 31 มนีาคม 2565 

 
ต ัง้แตต่น้
ปี 

3 
เดอืน Percentile 6 

เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 
ปี Percentile จดัต ัง้

กองทนุ 

ผลการดําเนนิงาน -6.98 -6.98 - -14.03 - -
29.72 - -

12.30 - -6.00 - - - -8.29 

ดชันมีาตรฐาน -7.83 -7.83 - -15.79 - -
27.67 - -

11.40 - -6.78 - - - -8.86 

ดชันมีาตรฐาน 2 -7.05 -7.05 - -13.76 - -
31.41 - -

12.84 - -6.03 - - - -8.59 

ความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน 42.21 42.21 - 32.37 - 28.67 - 23.27 - 21.13 - - - 21.30 

ความผนัผวนของดชันมีาตรฐาน 44.16 44.16 - 34.26 - 30.65 - 24.77 - 22.60 - - - 22.86 

ความผนัผวนของดชันมีาตรฐาน2 45.92 45.92 - 35.28 - 31.29 - 25.20 - 23.09 - - - 23.40 

ผลการดําเนินงาน 1 ปีขึน้ไป คาํนวณเป็น % ตอ่ปี 

ดชันีมาตรฐาน Hang Seng China Enterprises-THB 
 

ดชันีมาตรฐาน 2 Hang Seng China Enterprises-HKD 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Peer Percentile) 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
3. วธิกีารเทยีบผลการดําเนนิงานของกองทนุ ตามประเภทกองทนุรวมตามทีแ่สดงในขอ้มลูทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานของกองทนุรวม ณ จดุขาย ภายใตก้องทนุรวมในกลุม่เดยีวกนัของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ โดยวธิกีารวดัตําแหน่งของขอ้มลูแบบเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ซึง่เป็นการวดัตําแหน่งของขอ้มลูจากการแบง่ขอ้มลูทัง้หมดออกเป็น 100 สว่นเทา่ ๆ กนั เมือ่เรยีง
ขอ้มลูผลการดําเนนิงานของกองทนุจากมากไปหานอ้ย (ตรงขา้มกบัคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จะเรยีงขอ้มลูจากนอ้ยไปหามาก โดยแบง่ออกเป็น 

  - 5th Percentile ขอ้มลูลําดบัที ่5 - 25th Percentile ขอ้มลูลําดบัที ่25 - 50th Percentile ขอ้มลูลําดบัที ่50 
- 75th Percentile ขอ้มลูลําดบัที ่75 - 95th Percentile ขอ้มลูลําดบัที ่95   
 

4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี 

สดัสว่นการกระจายการลงทนุ (% ของ NAV) 
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สดัสว่นการลงทนุของกองทนุ (% ของ NAV) 31 มนีาคม 2565 
ตราสารทนุ 
1 หุน้สามัญ 93.90% 

รวมท ัง้ส ิน้ 93.90% 

เงนิฝาก 
1 เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 5.68% 

รวมท ัง้ส ิน้ 5.68% 

5 อนัดบัแรกของตราสารทีก่องทนุลงทนุ (% ของ NAV) 31 มนีาคม 2565 
อนัดบัความนา่เชือ่ถอื 

1 หุน้สามัญ : Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828HK) 93.90% 

รวมท ัง้ส ิน้ 93.9% 
ผลการดาํเนนิงานในอดตีของกองทนุรวม มไิดเ้ป็นส ิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนนิงานในอนาคต 

ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูกองทนุรวม เง ือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่ง และคูม่อืการลงทนุ กอ่นตดัสนิใจลงทนุ 
เอกสารการวดัผลการดาํเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ดจ้ดัทําข ึน้ตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการดาํเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ 

 

ระดบัความเสีย่งของการลงทนุในกองทนุประเภทตา่งๆ 

Risk profile ระดับความเสีย่ง ประเภท หลักทรัพยท์ีล่งทนุเป็นหลัก 

เสีย่งตํา่ 

1 กองทนุรวมตลาดเงนิทีล่งทนุเฉพาะในประเทศ 

  มนีโยบายลงทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ โดยลงทนุเฉพาะในทรัพยส์นิเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากหรอื
ตราสารหนีห้รอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลอืน่ตามทีส่ํานักงานกําหนด ซึง่มกํีาหนดชําระคนืเมือ่ทวงถาม
หรอืจะครบกําหนดชําระคนื หรอืมอีายสุญัญาไมเ่กนิ 397 วนั นับแตว่นัทีล่งทนุในทรัพยส์นิหรอืเขา้ทําสญัญานัน้ และม ี
portfolio duration ในขณะใด ๆ ไมเ่กนิ 92 วนั 

 

เสีย่งปานกลางคอ่นขา้งตํา่ 

2 กองทนุรวมตลาดเงนิ 

  มนีโยบายลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศบางสว่นแตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 50 ของ NAV โดยลงทนุเฉพาะในทรัพยส์นิเงนิฝาก
หรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากหรอืตราสารหนีห้รอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลอืน่ตามทีส่ํานักงานกําหนด 
ซึง่มกํีาหนดชําระคนืเมือ่ทวงถามหรอืจะครบกําหนดชําระคนืหรอืมอีายสุญัญาไมเ่กนิ 397 วนั นับแตว่ันทีล่งทนุในทรัพยส์นิ
หรอืเขา้ทําสญัญานัน้ และม ีportfolio duration ในขณะใด ๆ ไมเ่กนิ 92 วนั 

 

3 กองทนุรวมพันธบัตรรัฐบาล   ม ีnet exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ NAV 
 

4 กองทนุรวมตราสารหนี ้

  ม ีnet exposure ในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่ เงนิฝากหรอืตราสารหนีท่ั้วไปในขณะใด ๆ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ 
NAV  
- กรณีกองทนุรวมตราสารหนีท้ีม่ ีnet exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของ NAV 
ใหแ้สดงระดับความเสีย่งของกองทนุที ่4  
- กรณีกองทนุรวมตราสารหนีท้ีม่ ีnet exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกนิกวา่รอ้ยละ 20 ของ 
NAV แตน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ NAV ใหแ้สดงระดับความเสีย่งของกองทนุที ่5  
- กรณีกองทนุรวมตราสารหนีท้ีม่ ีnet exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ 80 ของ NAV ใหแ้สดงระดับความเสีย่งของกองทนุที ่6  

 

เสีย่งปานกลาง คอ่นขา้งสงู 

5 กองทนุรวมผสม 

  ม ีnet exposure ไดทั้ง้ในตราสารทนุ ตราสารหนี้ หรอืทรัพยส์นิทางเลอืก 
ทัง้นี ้กรณีกองทนุรวมผสมแบบไมกํ่าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารทนุ ใหแ้สดงระดับความเสีย่งของกองทนุรวมตาม
นโยบายทีบ่รษัิทจัดการจะไปลงทนุจรงิ เชน่ จะเนน้ลงทนุในตราสารทนุเป็นสว่นใหญ ่ใหแ้สดงระดับความเสีย่งเบไ้ปทาง
กองทนุรวมตราสารทนุ และหากกองทนุรวมปรับสดัสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิตา่ง ๆ  อยา่งมนัียสําคัญ ใหบ้รษัิทจัดการ
ปรับปรงุขอ้มลูระดับความเสีย่งเพือ่สะทอ้นการลงทนุทีแ่ทจ้รงิดว้ยโดยไมช่กัชา้ 

 

เสีย่งสงู 6 กองทนุรวมตราสารทนุ - ม ีnet exposure ในตราสารทนุเป็นหลักโดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ NAV 
 

7 กองทนุรวมหมวด อตุสาหกรรม - ม ีnet exposure มุง่ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงใน     ตราสารทนุเพยีงบางหมวดอตุสาหกรรมโดยเฉลีย่      รอบระยะเวลา
บัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ NAV 

 

เสีย่งสงูมาก 

8 กองทนุรวมทีม่ ีการลงทนุในทรัพยส์นิทางเลอืก 

- ม ีnet exposure ในทรัพยส์นิทางเลอืก เชน่ REITs / infrastructure fund / property fund/ ดัชนสีนิคา้โภคภัณฑ ์
ทองคํา น้ํามันดบิ เป็นตน้ โดยเฉลีย่รอบระยะเวลาบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ NAV ทัง้นี ้กรณีเป็นกองทนุรวมทีม่ี
นโยบายลงทนุใน structured note บรษัิทจัดการจะตอ้งพจิารณาตําแหน่งของกองทนุรวมซึง่สามารถอยูร่ะหวา่ง กองทนุ
รวมตราสารหนีถ้งึกองทนุรวมทีล่งทนุในทรัพยส์นิทางเลอืกขึน้กับลักษณะการจา่ยผลตอบแทนตัวแปรอา้งองิ เป็นตน้  

 

 

 

 


