ขอมูลประจําเดือน 31 ตุลาคม 2562

ระดับความเสีย
่ ง : เสีย
่ งสูง (6)

ขอมูลทั่วไป
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารแหงทุน

อายุโครงการ

ไมมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ

วันที่จดทะเบียนกองทุน

27 กันยายน 2560

จํานวนเงินทุนของโครงการ

10,000.00 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ

5,050.84 ลานบาท

มูลคาหนวยลงทุน

9.1154 บาท

นโยบายการลงทุน

หุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและ/หรือตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ที่มีปจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีความมั่นคง
และ/หรือมีแนวโนมการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ไมเกิน 40 บริษัท โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสน
ิ สุทธิของกองทุน

นโยบายการจายเงินปนผล

ไมเกินปละ 4 ครั้ง

การรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ

ไมมี

ผูดูแลผลประโยชน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

ผูสอบบัญชี

สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ

การสั่งซื้อและขายคืนหนวยลงทุน
การซื้อหนวยลงทุน
วันและเวลาทําการสั่งซื้อ

ทุก 5 วันทําการแรกของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม เริ่มตัง้ แตเดือนตุลาคม 2561 ( 08:30 - 15:30 )

มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซือ
้ ครั้งแรก

500,000 บาท

มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซือ
้ ครั้งถัดไป

1,000 บาท

การขายคืนหนวยลงทุน
วันและเวลาทําการขายคืน

ทุก 5 วันทําการแรกของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม เริ่มตัง้ แตเดือนตุลาคม 2561 ( 08:30 - 15:30 )

มูลคาขั้นต่ําของการสั่งขายคืน

1,000 บาท

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา

ไมกําหนด

จํานวนหนวยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา

100 หนวย

การชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน

T+2 (ภายใน 2 วันทําการ นับแตวันถัดจากวันรับซื้อคืนหนวยลงทุน)

คาธรรมเนียมและคาใชจาย
คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขาย

ไมเกิน 1.070 % ของมูลคาหนวยลงทุน เรียกเก็บจริง 1.070%

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไมเกิน 0.535 % ของมูลคาหนวยลงทุน เรียกเก็บจริง ยกเวน

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

เทากับ คาธรรมเนียมการขายและรับซือ
้ คืน (ถามี)

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน

20 บาท ตอ รายการ

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
คาธรรมเนียมการจัดการ

ไมเกิน 2.675 % ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ เรียกเก็บจริง 2.143%

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน

ไมเกิน 0.161 % ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ เรียกเก็บจริง 0.021%

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

ไมเกิน 0.535 % ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ เรียกเก็บจริง 0.535%

คาใชจายอื่นๆ

ไมเกิน 0.535 % ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ เรียกเก็บจริง 0.006%
* ขอมูล : 29 ธ.ค. 2560 - 28 ธ.ค. 2561

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
231 อาคารเอ็ม บี เค ไลฟ ชั้น 5-7 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท: 0-2126-8399 โทรสาร: 0-2217-5281
เว็บไซต: https://www.thanachartfund.com อีเมล: mailus@thanachartfund.com
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ผลการดําเนินงานตั้งแตจัดตั้งกองทุน

ผลการดําเนินงานยอนหลัง (%)

31 ตุลาคม 2562

ตั้งแตตนป 3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1 ป

Percentile 3 ป Percentile 5 ป Percentile 10 ป Percentile จัดตั้งกองทุน

ผลการดําเนินงาน

2.34

-4.55

75th

-4.13

75th

-2.93

50th

-

-

-

-

-

-

-2.08

ดัชนีมาตรฐาน

5.56

-4.24

50th

-2.35

25th

0.20

25th

-

-

-

-

-

-

2.92

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

9.70

12.23

50th

10.61

50th

10.33

50th

-

-

-

-

-

-

11.16

ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน

10.34

12.86

75th

11.42

95th

10.96

75th

-

-

-

-

-

-

11.82

ผลการดําเนินงาน 1 ปขน
ึ้ ไป คํานวณเปน % ตอป
ดัชนีมาตรฐาน :

SET50 TRI

ขอมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอรเซ็นตไทล
AIMC Category

Equity Large Cap

Peer Percentile

31 ตุลาคม 2562
Return (%)

Standard Deviation (%)

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

-1.91

0.34

0.93

7.37

4.77

12.98

11.07

9.87

9.83

10.10

10.04

14.23

25th Percentile

-3.69

-2.68

-1.37

5.90

3.16

12.33

11.75

10.38

10.11

10.29

10.52

14.55

50th Percentile

-4.52

-3.27

-3.05

5.03

2.49

11.26

12.26

10.86

10.40

10.68

10.96

14.73

75th Percentile

-6.24

-5.12

-4.92

3.80

0.92

10.47

13.23

11.41

11.03

11.13

11.52

15.13

95th Percentile

-14.26 -15.42 -17.17

-0.26

-0.67

9.75

19.47

15.14

13.08

12.32

12.87

15.42

ขอตกลงและเงื่อนไขของขอมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอรเซ็นตไทล (Peer Percentile)
1. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
2. ผูลงทุนสามารถดูขอมูลฉบับเต็มไดที่ www.aimc.or.th
3. วิธีการเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน ตามประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในขอมูลที่ใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย ภายใตกองทุนรวมในกลุมเดียวกันของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยวิธีการวัดตําแหนงของขอมูลแบบเปอรเซ็นตไทล (Percentiles) ซึ่งเปนการวัดตําแหนงของขอมูลจากการแบงขอมูลทั้งหมดออกเปน 100 สวนเทา ๆ กัน เมื่อเรียง
ขอมูลผลการดําเนินงานของกองทุนจากมากไปหานอย (ตรงขามกับคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จะเรียงขอมูลจากนอยไปหามาก โดยแบงออกเปน
- 5th Percentile ขอมูลลําดับที่ 5
- 75th Percentile ขอมูลลําดับที่ 75

- 25th Percentile ขอมูลลําดับที่ 25
- 95th Percentile ขอมูลลําดับที่ 95

4. ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปนั้นมีการแสดงเปนผลตอบแทนตอป

สัดสวนการกระจายการลงทุน (% ของ NAV)

T-PrimePlusAI
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- 50th Percentile ขอมูลลําดับที่ 50

สัดสวนการลงทุนของกองทุน (% ของ NAV)
หมวดอุตสาหกรรมของตราสารทุน
1 พลังงานและสาธารณูปโภค

26.21%

2 ขนสงและโลจิสติกส

12.47%

3 ธนาคาร

11.63%

4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10.35%

5 พาณิชย

9.63%

6 อื่นๆ

24.69%
รวมทั้งสิน
้

94.98%

เงินฝากและอื่นๆ
1 พันธบัตร

2.75%

2 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย

2.50%
รวมทั้งสิน
้

5.25%

5 อันดับแรกของตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV)
อันดับความนาเชื่อถือ
1 หุนสามัญ : บริษท
ั ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)

11.09%

2 หุนสามัญ : บริษท
ั ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)

9.59%

3 หุนสามัญ : บริษท
ั ซี.พี. ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL)

6.01%

4 หุนสามัญ : บริษท
ั แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)

5.84%

5 หุนสามัญ : บริษท
ั ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)

4.10%

รวมทั้งสิ้น
ประวัติการจายเงินปนผล

36.63%
บาท/หนวย

วันที่จาย

20/02/61

06/06/61

จํานวนเงิน

0.2500

0.2500

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคูมือการลงทุน กอนตัดสินใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทตางๆ
Risk profile

ระดับความเสี่ยง

ประเภท

เสี่ยงต่ํา
1

กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ

2

กองทุนรวมตลาดเงิน

มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศบางสวนแตไมเกินรอยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพยสินเงินฝาก
หรือตราสารเทียบเทาเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลอื่นตามที่สํานักงานกําหนด
ซึ่งมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกําหนดชําระคืนหรือมีอายุสัญญาไมเกิน 397 วัน นับแตวันที่ลงทุนในทรัพยสิน
หรือเขาทําสัญญานัน
้ และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไมเกิน 92 วัน

3

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ํา

4

กองทุนรวมตราสารหนี้

เสี่ยงปานกลาง คอนขางสูง
5

เสี่ยงสูง

กองทุนรวมผสม

6

กองทุนรวมตราสารทุน

7

กองทุนรวมหมวด อุตสาหกรรม

8

กองทุนรวมที่มี การลงทุนในทรัพยสินทางเลือก

เสี่ยงสูงมาก

T-PrimePlusAI

หลักทรัพยที่ลงทุนเปนหลัก
มีนโยบายลงทุนแบบไมมค
ี วามเสี่ยงตางประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพยสินเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากหรือ
ตราสารหนี้หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามที่สํานักงานกําหนด ซึ่งมีกําหนดชําระคืนเมือ
่ ทวงถาม
หรือจะครบกําหนดชําระคืน หรือมีอายุสัญญาไมเกิน 397 วัน นับแตวันทีล
่ งทุนในทรัพยสินหรือเขาทําสัญญานั้น และมี
portfolio duration ในขณะใด ๆ ไมเกิน 92 วัน

มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอ
 ยกวารอยละ 80 ของ NAV
มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
NAV
- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated ไมเกินรอยละ 20 ของ NAV
ใหแสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 4
- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกวารอยละ 20 ของ
NAV แตนอยกวารอยละ 80 ของ NAV ใหแสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 5
- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉลีย
่ รอบปบญ
ั ชีไมนอย
กวารอยละ 80 ของ NAV ใหแสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 6
มี net exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพยสินทางเลือก
ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารทุน ใหแสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตาม
นโยบายทีบ
่ ริษัทจัดการจะไปลงทุนจริง เชน จะเนนลงทุนในตราสารทุนเปนสวนใหญ ใหแสดงระดับความเสี่ยงเบไปทาง
กองทุนรวมตราสารทุน และหากกองทุนรวมปรับสัดสวนการลงทุนในทรัพยสินตาง ๆ อยางมีนัยสําคัญ ใหบริษัทจัดการ
ปรับปรุงขอมูลระดับความเสี่ยงเพื่อสะทอนการลงทุนที่แทจริงดวยโดยไมชักชา
- มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
- มี net exposure มุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงใน
บัญชีไมนอ
 ยกวารอยละ 80 ของ NAV

ตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย

รอบระยะเวลา

- มี net exposure ในทรัพยสินทางเลือก เชน REITs / infrastructure fund / property fund/ ดัชนีสินคาโภคภัณฑ
ทองคํา น้ํามันดิบ เปนตน โดยเฉลีย
่ รอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเปนกองทุนรวมที่มี
นโยบายลงทุนใน structured note บริษัทจัดการจะตองพิจารณาตําแหนงของกองทุนรวมซึ่งสามารถอยูระหวาง กองทุน
รวมตราสารหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพยสินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจายผลตอบแทนตัวแปรอางอิง เปนตน
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