กองทุนเปิ ดธนชาต Low Beta
(T-LowBeta)

หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสำคัญ
Factsheet

บริ ษัทหลักทรั พย์จัดกำรกองทุน
อีสท์สปริ ง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2565

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมตรำสำรทุน (Equity Fund)
กลุม่ Equity General
นโยบายและกลยุทธ์ การลงทุน
ลงทุนในตรำสำรแห่งทุน ที่เป็ นหลักทรั พย์ที่มีกำรเคลือ่ นไหวของรำคำเมื่อเทียบกับดัชนีตลำด
หลักทรั พย์ (SET Index) ค่อนข้ ำงต่ำ (Low correlation to the SET Index (low beta)) โดย
เฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของNAV ทั ้งนี ้ โดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีของกองทุน
หลักทรั พย์ดังกล่ำวจะมีค่ำ Beta ไม่เกิน 1
มุ่งหวังให้ ได้ รับผลประกอบกำรเคลือ่ นไหวสูงกว่ำดัชนีชี ้วัด
ผลการดําเนินงานและดัชนีชวี ้ ัดย้ อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (% ต่อปี )

ระดับความเสี่ยง
ตํ่า
1 2 3 4 5 6 7 8
สูง
คําอธิบาย
ลงทุนในตรำสำรทุนเป็ นหลักโดยเฉลีย่ ในรอบปี ไม่น้อยกว่ำ 80%
ของ NAV
ข้ อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน 29 มี.ค. 2555
วันเริ่ มต้ น class

-

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั น
ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผล
ผล
อำยุกองทุน

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ ้นสุดของ
โครงกำร

ดัชนีชวี ้ ัด :
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย (SET
TRI) สัดส่วน 100%
สำหรั บผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด ผลกำร
ดำเนินงำนน้ อยกว่ำ 1 ปี คำนวณตำมระยะเวลำจริ ง
ผลการดําเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด (%ต่อปี )
กองทุน
ดัชนีชี ้วัด (THB)

YTD
-4.49
-0.34

3 เดือน
0.07
3.07

6 เดือน
-5.02
-2.23

1 ปี
-1.87
1.88

ค่ำเฉลี่ยในกลุ่ม เดียวกัน
ควำมผันผวนกองทุน
ควำมผันผวนดัชนีชี ้วัด (THB)

-2.31
11.25
11.52

2.06
10.77
9.91

-3.26
12.00
11.81

0.07
11.32
11.49

กองทุน

3 ปี
-5.35

5 ปี
-3.43

10 ปี
4.83

ตัง้ แต่ จดั ตัง้
6.15

ดัชนีชี ้วัด (THB)
ค่ำเฉลี่ยในกลุ่ม เดียวกัน
ควำมผันผวนกองทุน

3.21
0.75
16.75

1.68
-0.84
14.05

5.39
3.65
12.85

6.09
12.68

ควำมผันผวนดัชนีชี ้วัด (THB)

19.74

16.65

15.58

15.50

T-LowBeta

คําเตือน :
กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
ผลกำรดำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันถึง
ผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
กำรเข้ ำร่ วมต่อต้ ำนทุจริ ต: ได้ รับกำรรั บรองจำก CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar

ข้ อมูลเชิงสถิต ิ
Maximum Drawdown

การซือ้ หน่ วยลงทุน
วันทำกำรซื ้อ : ทุกวันทำกำร

การขายคืนหน่ วยลงทุน
วันทำกำรขำยคืน : ทุกวันทำกำร

เวลำทำกำร : 08:30 น. -15:30 น.
กำรซื ้อครั ง้ แรกขั ้นต่ำ : 1 บำท

เวลำทำกำร : 08:30 น. -15:30 น.
กำรขำยคืนขั ้นต่ำ : 1 บำท

Sharpe Ratio

-0.25

Alpha

-8.56

กำรซื ้อครั ง้ ถัดไปขั ้นต่ำ : 1 บำท

ยอดคงเหลือขั ้นต่ำ : ไม่กำหนด
ระยะเวลำรั บเงินค่ำขำยคืน : T+2

Beta
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน

Remark : ปั จจุบันและในภำวะปกติจะชำระภำยใน 2 วันทำกำรนับถัดจำกวันที่คำสัง่ ขำยสำมำรถ
ดำเนินกำรได้
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่ าธรรมเนียม
สูงสุดไม่ เกิน
เก็บจริง
กำรจัดกำร
2.140
2.1400
รวมค่ำใช้ จ่ำย
3.210
2.9340
หมำยเหตุ : สำมำรถดูค่ำธรรมเนียมอื่นๆ เพิม่ เติมได้ ที่หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
ค่ าธรรมเนียม
สูงสุดไม่ เกิน
กำรขำย
1.070

เก็บจริง
0.535

กำรรั บซื ้อคืน
กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ำ

1.070
1.070

ยกเว้ น
0.535

กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก

1.070

ยกเว้ น

กำรโอนหน่วย
53.50
5
หมำยเหตุ : 1.ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวรวมภำษี มูลค่ำเพิม่ ภำษี ธุรกิจเฉพำะหรื อภำษี อื่นใดแล้ว (ถ้ ำมี) 2.
ค่ำโอน 5 บำท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่ำธรรมเนียมขั ้นต่ำ 100 บำท แต่ไม่เกิน 1,000 บำท
ต่อครั ง้ )
สัดส่ วนประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
ชื่อประเภททรัพย์ สิน
% NAV
หุ้นสำมัญ
98.91
เงินฝำกและอื่นๆ

T-LowBeta

1.09

ทรัพย์ สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อหลักทรัพย์
บริ ษัท สยำมแม็คโคร จำกัด
(มหำชน) (MAKRO)
บริ ษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด
(มหำชน) (CPALL)

% NAV
8.30
7.25

บริ ษัท คอมเซเว่น จำกัด
(มหำชน) (COM7)

6.00

บริ ษัท กรุ งเทพดุสติ เวชกำร
จำกัด (มหำชน) (BDMS)

4.46

บริ ษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์
เซอร์ วิส จำกัด (มหำชน)
(ADVANC)

4.38

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มอุตสาหกรรม

-36.50%

0.79%
173.89%

% NAV

พำณิชย์

25.29

กำรแพทย์

15.55

พัฒนำอสังหำริ มทรั พย์

12.09

อำหำรและเครื่ องดื่ม

8.83

ธนำคำร

7.53

ผู้จัดการกองทุนรวม
น.ส. พัชรำภำ มหัทธนกุล
นำย วีรชัย จันเป็ ง
นำย ศตนนท์ ทัน
นำย วสวัตติ์ จิรวิชญ

( ตั ้งแต่ 28 มิ.ย. 2564 )
( ตั ้งแต่ 11 ก.ค. 2565 )
( ตั ้งแต่ 18 เม.ย. 2560 )

ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครื่ องมือบริ หำรควำมเสีย่ ง
ด้ ำนสภำพคล่องได้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม

( ตั ้งแต่ 07 มิ.ย. 2564 )
www.eastspring.co.th

คํา อธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์ เซ็นต์ ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง (หรือตัง้ แต่ จดั ตัง้ กองทุนกรณีท่ยี ังไม่ ครบ 5 ปี ) โดยวัดจากระดับ NAV ต่ อหน่ วยที่จดุ สูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่า สุดในช่ วงที่ NAV ต่ อหน่ วยปรับตัวลดลง ค่ า Maximum Drawdown เป็ นข้ อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ย งที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื ้ นตัว เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ผ้ ลู งทุนทราบถึงระยะเวลาตัง้ แต่ การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลั บมาที่เ งิน ทุน เริ่มต้ นใช้ ระยะเวลานานเท่า ใด
FX Hedging เปอร์ เซ็นต์ ของการลงทุนในสกุลเงินต่ า งประเทศที่มีการป้ องกันความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ย น
อัตราส่ วนหมุนเวีย นการลงทุน ความถี่ของการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ในพอร์ ตกองทุนในช่ วงเวลาใดช่ วงเวลาหนึ่ง โดยคํา นวณจากมูลค่ า ที่ตํ่า กว่ า ระ หว่ า งผลรวมของมูลค่ า การซือ้ หลักทรัพย์ กับ
ผลรวมของมูลค่ า การขายหลักทรัพย์ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปี หารด้ วยมูลค่ า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ย ในรอบระยะเวลาเดีย วกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี ้
ถึงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ บ่อยครัง้ ของผู้จดั การกองทุนและทํา ให้มีต้นทุนการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ท่สี ูง จึงต้ องพิจารณาเปรีย บเทีย บกับผลการดํา เนินงานของกองทุนรวมเพื่อ ประเมินความ
คุ้มค่ า ของการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ดังกล่ า ว
Sharpe Ratio อัตราส่ วนระหว่ า งผลตอบแทนส่ วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรีย บเทีย บกั บความเสี่ย งจากการลงทุน โดยคํา นวณจากผลต่ า งระหว่ า งอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรา
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ย ง (risk-free rate) เปรีย บเทีย บกับค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่ า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้ รับเพิ่มขึน้ เพื่อชดเชยกับความเสี่ย งที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่ า จะเป็ นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน ที่ดีกว่ า เนื่องจากได้ รับ
ผลตอบแทนส่ วนเพิ่มที่สูงกว่ า ภายใต้ ระดับความเสี่ย งเดีย วกัน
Alpha ผลตอบแทนส่ วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรีย บเทีย บกั บดัชนีชวี ้ ัด (benchmark) โดยค่ า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้ า งผลตอบแทนได้ สูงกว่ า ดัชนีชวี ้ ัด ซึ่งเป็ นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จดั การกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้ า ลงทุนในหลักทรัพย์ ได้ อย่ า งเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ย นแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ในพอร์ ตการลงทุน โดยเปรีย บเทีย บกับอัตราการเปลี่ย นแปลงของตลาด Beta น้ อยกว่ า 1 แสดงว่ า หลักทรัพย์
ในพอร์ ตการลงทุนมีการเปลี่ย นแปลงของอัตราผลตอบแทนน้ อยกว่ า การเปลี่ย นแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรั พย์ ของตลาด Beta มากกว่ า 1 แสดงว่ า หลักทรัพย์ ในพอร์ ต
การลงทุนมีการเปลี่ย นแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่ า การเปลี่ย นแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลัก ทรัพย์ ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลีย นแบบดัชนีชวี ้ ัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้ า งผลตอบแทนให้ใกล้ เคีย ง
กับดัชนีชวี ้ ัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ย ห่า งจากดัชนีชวี ้ ัดมากขึน้
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโ้ ดยถือจนครบกํา หนดอายุ ซึ่งคํา นวณจากดอกเบียที
้ ่จะได้ รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้ นที่จะได้ รับคืน นํา มาคิด
ลดเป็ นมูลค่ า ปัจจุบนั โดยใช้ วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี ้ คํา นวณจากค่ า เฉลี่ย ถ่ วงนํา้ หนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแ้ ต่ ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และ
เนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่ วยมาตรฐานเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ต่อปี จึงสามารถนํา ไปใช้ เปรีย บเทีย บอัตราผลตอบแทนระหว่ า งกองทุนรวมตราสารหนีท้ ่ มี ีนโยบายถือครองตราสาร หนีจ้ นครบ
กํา หนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้ เคีย งกันได้
www.eastspring.co.th
บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิ ศ ทำวเวอร์ 944 ถนนพระรำม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

| ศูนย์ ท่ ปี ริกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน ที่ได้รับการแต่ง ตัง้
Expert in Asia. Invest in Your Future.

T-LowBeta

เอกสารแนบท้าย
คำเตือนที่สำคัญ : T-LowBeta
1. กองทุนนี้มิใช่กองทุนคุ้มครองเงินต้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงของเงินต้นจากการลงทุน
2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดธนชาต Low Beta เมื่อเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
3. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานและ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วย
กฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
5. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่ าวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 - 4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้
ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
6. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธะสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรือมีคว ามจำเป็นต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้ หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิ บัติการและ
ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถื อ
หน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคำยินยอมข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัตติ ามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน

