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 กองทุนเปิดธนชำต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผล 
เพือ่กำรออมพิเศษ 

Thanachart Eastspring Equity Dividend Super 
Savings Fund Extra  

(T-ES-EQDSSFX) 
กองทนุรวมตรำสำรทุน 

กองทนุรวมเพือ่กำรออม (Super Savings Fund : SSF) 
กองทนุทีล่งทนุแบบไม่มีควำมเส่ียงต่ำงประเทศ 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุน 
ธนชำต จ ำกัด 

(กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต : 
ได้รับกำรรับรอง CAC) 

 

 
ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนท์ำงภำษีทีร่ะบุไว้ในคู่มือกำรลงทุนใน

กองทนุรวมเพือ่กำรออมตำมประกำศกำรลงทนุด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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1. นโยบำยกำรลงทนุ : 

นโยบายการลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานดี โดยเฉล่ียใน
รอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ โดยกองทนุจะลงทุนในตราสารทนุ และ/หรือกองทุนอีที
เอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(REITs) และ/หรือกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 
และ/หรือหน่วยลงทนุของกองทนุ เช่น หน่วย CIS กองทนุอสงัหารมิทรพัย ์หน่วยลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน เป็นตน้  

ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน เงินฝาก หรือทรพัยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ภายใตห้ลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ทั้งนี ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที่มีลักษณะซือ้ขาย
ล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 
 

2. กลยุทธใ์นกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: 
มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชีว้ดั และในบางโอกาสอาจสรา้งผลตอบแทนสงูกวา่ดชันีชีว้ดั 

 
 
 
 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการออม และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมตามมติ

คณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยลงทุนในช่วง เมษายน – มิถุนายน 2563 (เวน้แต่มีกฎหมายหรือ
ประกาศที่เก่ียวขอ้งประกาศก าหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง) 

• ผูล้งทนุท่ีคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทนุตราสารหนีท้ั่วไป และเนื่องจากเป็นกองทนุรวมเพื่อการ
ออมพิเศษ ผูล้งทนุตอ้งถือครองหน่วยลงทนุเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 10 ปี เพื่อสิทธิประโยชนท์างภาษี 

• ผูล้งทนุที่สามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้ หรือลดลงจนต ่า
กว่ามลูค่าที่ลงทนุและท าใหข้าดทนุได ้

• ผูท้ี่สามารถปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการลงทนุของกองทนุเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) ได ้ 
 

กองทนุรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 
• ผูล้งทนุท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอนหรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 
• ผูล้งทนุท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุในส่วนนีภ้ายในระยะเวลา 10 ปี 
• ไม่สามารถปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการลงทนุของกองทนุเพื่อการออมพิเศษ (SSFX)   
 
 
 
 
 
 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี ้
 

▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม หรือสอบถำมผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ 

อย่ำลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 
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ค ำเตือนทีส่ ำคญั 
 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ หุน้ทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษนี ้ถือเป็นกองทนุรวมเพื่อการออมพิเศษ จึงขอสงวน

สิทธ์ิที่จะเปิดเสนอขายถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 เท่านัน้ เวน้แต่มีกฎหมายหรือประกาศที่เก่ียวขอ้งประกาศก าหนด
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ผ่านเว็บไซต์
บรษิัทจดัการ ดงันัน้ ผูล้งทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีส้ามารถน าจ านวนเงินที่ซือ้ไปหกัลดหย่อนภาษีไดเ้ฉพาะ
ส่วนที่อยู่ในวงเงินลงทนุพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรฐัมนตรีวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 เท่านัน้ (เวน้แต่มี
กฎหมายหรือประกาศที่เก่ียวขอ้งประกาศก าหนดเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง) และในช่วงเวลาดงักล่าว หากผูล้งทุน
ซือ้หน่วยลงทนุเกินวงเงินลงทนุพิเศษ ผูล้งทนุตกลงรบัทราบว่าหน่วยลงทุนท่ีซือ้เกินวงเงินจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชน์
ทางภาษี อีกทัง้จะไม่นบัเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื่อการออม ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 3 
ธันวาคม 2562 ซึ่งท าใหจ้ะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีเช่นเดียวกนั ทัง้นี ้ผูใ้ชสิ้ทธิหกัลดหย่อนจากการซือ้หน่วย
ลงทุนนี ้จะตอ้งถือหน่วยลงทุนไวไ้ม่น้อยกว่า 10 ปี และตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่
กรมสรรพากรประกาศก าหนด 

2. ผูล้งทุนจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะตอ้งคืนสิทธิประโยชนท์าง
ภาษีที่เคยไดร้บัภายในก าหนดเวลา มิฉะนัน้จะตอ้งช าระเงินเพิ่มและเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร 

3. ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัสิทธิประโยชนท์างภาษี ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ท่ีระบไุวใ้นคู่มือการลงทนุในกองทุน
รวมเพื่อการออม โดยสามารถสอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมและขอรบัคู่มือการลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการออมไดท้ี่
บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

4. ผูล้งทนุไม่สามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการออกไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นหลกัประกนั 
5. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อการออมพิเศษ จะสามารถสบัเปล่ียนไดร้ะหว่างหน่วยลงทุนของกองทุน

เพื่อการออมที่มีนโยบายการลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไม่นอ้ยกว่า 65% 
ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 

6. ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผูถื้อหนวยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจไดร้บัช าระค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุล่าชา้กว่าระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน 

7. ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่ไดข้ึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทจดัการ หรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

8. กองทุนอาจจะมีการกระจุกตวัของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมด ดงันัน้ หากผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเส่ียงใหก้องทุนตอ้งเลิกกองทุน
รวมไดผู้ล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 

 

 

 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

http://www.thanachartfundeastspring.com/
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ค ำเตือนทีส่ ำคญั (ตอ่) 
 

9. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดธนชาต 
อีสทส์ปรงิ หุน้ทนุปันผลเพื่อการออมพิเศษ เมื่อเห็นว่าการลงทนุในกองทนุรวมเหมาะสมกับวตัถปุระสงคก์ารลงทุน
ของตน และผุล้งทนุยอมรบัความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุดงักล่าวได  ้

10. ในกรณีที่มีแนวโนม้ว่าจะมกีารขายคนืหนว่ยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
บรษิัทจดัการอาจใชด้ลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัไวแ้ลว้หรือหยดุ
รบัค าสั่งดงักล่าวได ้

11. ในกรณีที่บรษิัทจดัการมีพนัธะสญัญาหรือขอ้ตกลงกบัรฐัต่างประเทศหรือหน่วยงานของรฐัต่างประเทศหรือมีความ
จ าเป็นตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนี ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น 
ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ ผูถื้อหน่วย
ลงทุนไดร้บัทราบและตกลงยินยอมใหสิ้ทธิแก่บรษิัทจดัการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
พันธสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือกฎหมายของรฐัต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของผูถื้อหน่วย
ลงทุน การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินไดข้องผูถื้อหน่วยลงทนุ ตลอดจนการขอค ายินยอมขอ้มลู และเอกสารเพิ่มเติม
จากผูถื้อหน่วยลงทุน และมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ  าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิตามพนัธสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือ
กฎหมายของรฐัต่างประเทศ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วน  
 
 

แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 
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ปัจจัยควำมเส่ียงทีส่ ำคัญ 

ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD) 
ต ่ำ  สูง 

< 5% 5 – 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

กลุ่มหุน้ท่ีเนน้ลงทนุ 
ต ่ำ  สูง 

general large cap mid / small sector 

 

ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (high issuer concentration risk) 

การกระจกุตวัในผูอ้อกตราสารรวม 
ต ่ำ สูง 

< 10% 10% – 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

พิจารณาจากการลงทนุแบบกระจกุตวัในตราสารของผูอ้อกตราสาร คู่สญัญา หรือบคุคลอื่นท่ีมีภาระผกูพนัตามตราสาร
หรือสญัญานัน้ รายใดรายหนึง่มากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั 
ทัง้นี ้ การลงทนุแบบกระจกุตวัไม่รวมถึงกรณีการลงทนุในทรพัยสิ์นดงันี ้
1.  ตราสารหนีภ้าครฐัไทย  
2.  ตราสารภาครฐัต่างประเทศที่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้
3.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รบัฝากหรือผู้ออกตราสารที่มี การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่

สามารถลงทนุได ้

 

ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง (High Sector 
Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 
ต ่ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

หมายเหต ุ:  กองทนุรวมไมม่ีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม  

*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ่มเตมิไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thanachartfund.com/
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ช่ือทรัพยส์ินทีล่งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก: 

ชื่อทรัพยส์นิ อนัดบัความนา่เชือ่ถอื % ของ NAV 
1. หุน้สามญั : บรษิัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) 

(ADVANC) 
2. หุน้สามญั : บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (PTT) 
3. หุน้สามญั : บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

(BAM) 
4. หุน้สามญั : บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (AOT) 
5. หุน้สามญั : บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อรเ์รชั่น จ ากดั (มหาชน) (WHA) 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 

รวมทัง้สิน้ 

 
8.07% 
6.92% 
 
4.04% 
3.92% 
3.64% 
26.59% 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 ทัง้นีค้ณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 

http://www.thanachartfund.com/
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณุจะไดร้บั ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วก่อนการลงทนุ* 
 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

สงูสดุไม่เกิน สงูสดุไม่เกิน 0.1  
ผูดู้แผลประโยชน์

1.498

0.021 0.107 0.137

1.763
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ขอ

ง
NA

V

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น รวมค่าใช้จ่ายการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน       

สูงสุดไม่เกิน       

สูงสุดไม่เกิน      0
สูงสุดไม่เกิน      0

ผู้ดูแลผลประโยชน์

v

vv
v

v

สูงสุดไม่เกิน      5

 
*ขอ้มลู : ณ  10 เม.ย 2563 – 9 เม.ย 2564 
**ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถา้ม)ี 
หมายเหต:ุ ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูค่าธรรมเนียมยอ้นหลงั 3 ปี ในหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็มไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 

 
ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ขำย) 

 

รำยกำร อัตรำตำมโครงกำร (%) อัตรำเกบ็จริง (รวม VAT)(%) 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee)  1.50% ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ 
(SWITCHING IN) 

1.50% ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก 
(SWITCHING OUT) 

เรียกเก็บเฉพาะการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุรวม 

เพื่อการออมอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการอื่น เรียกเก็บ
ในอตัรา 214 บาทต่อรายการ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 

 

http://www.thanachartfundeastspring.com/
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หมำยเหตุ :  
1. ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ (ถา้มี) 
2. บริษัทจดัการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผูล้งทนุไม่

เท่ากนั  ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจดัการ และ/
หรือที่ท  าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และ/หรือ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กว่า 7 วนั ก่อนการด าเนินการ 

 
 

 
ผลการด าเนินงาน (ค านวณตามปีปฏิทิน)

* T-ES-EQDSSFX จดัตัง้กองทุนเม่ือวันที่ 10 เม.ย. 2563

* ผลการด าเนินงานปี 2564 ขอ้มลู ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2564

8.2
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*ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต* 

1. ตัวชีว้ัดทีใ่ช้เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน:  
คือ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน 100.00% 

 

2. กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -16.65%* 

* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถงึวนัท่ีรายงาน 
 

3. ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 17.90% ต่อปี* 
* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถงึวนัท่ีรายงาน 

 

4. ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Equity General 

 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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ผ การด าเน  นงานย อนห งั (%) 30  นัวาคม 2564 

 
ต ั งแตต่ น ี 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1  ี Percentile 3  ี Percentile 5  ี Percentile 10  ี Percentile  ดัต ั งกองทนุ 

                17.60 3.84 50th 5.15 75th 17.60 50th - - - - - - 15.02 

                             12.13 11.84 75th 11.51 50th 12.13 50th - - - - - - 14.87 

ผลการด าเนนิงาน 1 ปีขึน้ไป ค านวณเป็น % ต่อปี 

ข อม  เ รยีบเทยีบผ การด าเน  นงานแบบเ อร  เ  นต  ท   31  นัวาคม 2564 

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

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

Equity General 

5th Percentile 10.57 11.87 32.44 10.60 6.87 8.86 8.02 8.73 9.56 14.69 13.38 11.88 

25th Percentile 5.17 7.25 22.47 4.91 3.71 7.72 10.41 10.90 11.62 19.02 16.04 15.14 

50th Percentile 3.64 5.40 17.54 2.52 2.45 6.56 11.29 11.54 12.15 19.71 16.79 15.66 

75th Percentile 2.40 3.43 15.24 1.03 0.97 5.65 11.84 12.18 12.86 20.62 17.68 16.19 

95th Percentile 0.87 1.36 7.85 -2.75 -1.30 3.54 12.86 14.22 14.81 22.68 20.12 17.37 

ข อตก งแ  เงือ่น ขของข อม  เ รยีบเทยีบผ การด าเน  นงานแบบเ อร เ  นต   ท   (Peer Percentile) 

1.                                                                             

2.                                      www.aimc.or.th 

3.                                                                                                                                                                 

                                                                        (Percentiles)                                                               100                          
                                             (                                  (Standard deviation)                                            

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

4.                                                            

 

 
 
5. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 

*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่www.thanachartfundeastspring.com 
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นโยบำยกำรจ่ำยปันผล จ่าย ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 ครัง้ 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
วันทีจ่ดทะเบียน 10 เมษายน 2563 

อำยุโครงกำร ไม่ก าหนด 
ซือ้และขำยคนืหน่วย
ลงทนุ 
 

วนัท าการซือ้หน่วยลงทนุ : 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก : 1 บาท 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป : 1 บาท 

วนัท าการขายคืนหน่วยลงทนุ : 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน : 1 บาท 
- มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า  : ไม่ก าหนด 
- จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 
- ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทนุ (ปัจจบุนั T+2) 
กำรรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุอตัโนมตัิ (AR) 

ไม่มี 

 คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรพัยสิ์นรายวนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
รำยชื่อผู้จัดกำร
กองทุน 

ชื่อ 
นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ 
นายอนชุา  จิตสมเกษม 
นายศตนนท ์ทนั 
นายวสวตัติ์ จิรวิชญ 

ต าแหน่ง/บรหิารจดัการดา้น 
ผูจ้ดัการกองทนุ 
ผูจ้ดัการกองทนุ 
ผูจ้ดัการกองทนุ 
ผูจ้ดัการกองทนุ 

วนัท่ีเริ่มบรหิารกองทนุนี ้
28/6/256  
10/ /256  
10/ /256  
  7/6/256  

อัตรำส่วนหมุนเวียน 
กำรลงทนุของกองทุน 
(PTR) 

0.83 เทา่ 

ผู้สนับสนุนกำรขำย
หรือรับซือ้คนื 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
หรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้ (ถา้ม)ี 

ติดต่อสอบถำม 
รับหนังสอืชีช้วน 
ร้องเรียน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
ที่อยู่  :  หอ้ง 902 – 908 ชัน้ 9  อาคารมิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์เลขท่ี 944  
ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10  0 
โทรศพัท ์0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801 
Website : www.thanachartfundeastspring.com   
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com 

อนุญำตให้ผู้ทีมี่
สัญชำติ US ลงทุน  

ไม่ใช ่

ข้อมูลอ่ืนๆ 

http://www.thanachartfund.com/
http://www.thanachartfund.com/
mailto:mailus@thanachartfund.com
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ธุรกรรมทีอ่ำจ
ก่อใหเ้กดิควำมขดัแย้ง
ทำงผลปรโยชน ์

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี่ 
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▪   การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จงึมีความ
เส่ียงจากการลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเตม็จ านวน 

▪   ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
▪   การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั วนัที่ 
30 ธันวาคม 2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวมและขอรบัรองว่าขอ้มลู
ดงักล่าวถกูตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส ำคญั หนำ้ 12 / 12 กองทุนเปิดธนชำต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อกำรออมพิเศษ 

 
 

1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) 
กรณีกองทนุรวมตราสารทนุ หมายถึง ความเส่ียงที่มลูค่าของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมทนุจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือ
ลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ่ง
พิจารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สงู แสดงว่ากองทุนรวมมี
ความผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 

 
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 

(1) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจกุตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Concentration Risk)  เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่าการ
ด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดงักล่าว กองทุนอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนั
ผวนมากกว่ากองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

(2) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใตอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณท์ี่ส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหรรมนัน้ กองทุนดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผนัผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งจากเกิดเหตุที่ ส่งผลกระทบต่อประเทศ
ดงักล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้ กองทนุดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกว่ากองทุน
ที่กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 
3. อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) คือ ปริมาณการซือ้ขาย

ทรพัยสิ์นของกองทุน ซึ่งสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทนุของผูจ้ดัการกองทนุไดด้ียิ่งขึน้ โดยค านวณจากมลูค่าที่ต  ่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยสิ์นกับผลรวมของมูลค่าการขายทรพัยสิ์นที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาผ่านมายอ้นหลงั 1 ปี หารดว้ยมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิเฉล่ียของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดียวกนั 

ค ำอธิบำยควำมเส่ียง 
 


