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กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta 

(T-PrimeLowBeta)  
หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญั 

Factsheet 

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ 

อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ข้อมลู ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2566 

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 

 

กองทนุรวมตรำสำรทนุ (Equity Fund) 

 

กลุม่ Equity General 

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน 

 

ลงทนุในตรำสำรแหง่ทนุที่เป็นหลกัทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือ
ตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีกำรเคลื่อนไหวของรำคำเม่ือเทียบกบัดชันีตลำดหลกัทรัพย์ 
(SET Index) คอ่นข้ำงต ่ำ (Low correlation to the SET Index (low beta)) โดยเฉลี่ยในรอบปี
บญัชีไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 80 ของNAV โดยมีหลกัทรัพย์ที่มีคำ่ Beta เฉลี่ยย้อนหลงั 3 ปี ไมเ่กิน 
0.85 และหลกัทรัพย์ที่มีคำ่ Beta เฉลี่ยย้อนหลงั 1 ปี ไมเ่กิน 0.85 โดยลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20 

ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

 

มุง่หวงัให้ได้รับผลประกอบกำรเคลื่อนไหวสงูกวำ่ดชันีชีว้ดั 

ผลการดาํเนินงานและดัชนีชีว้ัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทนิ (% ต่อปี) 

 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี) 

 
YTD 3 เดือน 6 เดอืน 1 ปี 

กองทนุ -5.60 -5.60 -1.21 -0.13 

ดชันีชีว้ดั (THB) -2.71 -2.71 2.34 -2.40 

คำ่เฉล่ียในกลุม่เดียวกนั -3.78 -3.78 1.14 -4.22 

ควำมผนัผวนกองทนุ 12.05 12.05 11.61 11.92 

ควำมผนัผวนดชันีชีว้ดั (THB) 11.89 11.89 10.73 11.01 
 

 
3 ปี 5 ปี 10 ปี ตัง้แต่จัดตัง้ 

กองทนุ 9.47 0.26 - 2.75 

ดชันีชีว้ดั (THB) 15.95 1.06 - 6.47 

คำ่เฉล่ียในกลุม่เดียวกนั 12.87 -1.08 - - 

ควำมผนัผวนกองทนุ 12.45 13.71 - 12.33 

ควำมผนัผวนดชันีชีว้ดั (THB) 14.65 16.74 - 15.09 
 

ระดับความเส่ียง 

ตํ่า 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

คาํอธิบาย 

ลงทนุในตรำสำรทนุเป็นหลกัโดยเฉลี่ยในรอบปีไมน้่อยกวำ่ 80% 

ของ NAV 

 

ข้อมูลกองทุนรวม 

วนัจดทะเบียนกองทนุ 02 ก.พ. 2559 

วนัเร่ิมต้น class - 

นโยบำยกำรจำ่ยเงิน
ปันผล 

ไมมี่นโยบำยจำ่ยเงินปันผล 

กำรรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุอตัโนมตัิ 

ไมเ่กินปีละ 2 ครัง้ ทกุวนัที่ 30 

พฤษภำคม และ 30 พฤศจิกำยน 

อำยกุองทนุ 
ไมมี่ก ำหนดระยะเวลำสิน้สดุของ
โครงกำร 

 

ดัชนีชีว้ัด :  

1. ดชันีผลตอบแทนรวมตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET 

TRI) สดัสว่น 100% 

    ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงัแบบปักหมดุ ผลกำร
ด ำเนินงำนน้อยกวำ่ 1 ปี ค ำนวณตำมระยะเวลำจริง 

 

คาํเตือน : 
  กำรลงทนุในกองทนุรวมไมใ่ชก่ำรฝำกเงิน  

  ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง
ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

 

กำรเข้ำร่วมตอ่ต้ำนทจุริต: มีบริษัทแมด่แูลให้ท ำตำมกฎหมำย 

จดัอนัดบักองทนุ Morningstar  
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การซือ้หน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน 

วนัท ำกำรซือ้ : ทกุวนัท ำกำร วนัท ำกำรขำยคืน : ทกุวนัท ำกำร 

เวลำท ำกำร : 08:30 น. -15:30 น. เวลำท ำกำร : 08:30 น. -15:30 น. 
กำรซือ้ครัง้แรกขัน้ต ่ำ : 1 บำท กำรขำยคืนขัน้ต ่ำ : 1 บำท 

กำรซือ้ครัง้ถดัไปขัน้ต ่ำ : 1 บำท ยอดคงเหลือขัน้ต ่ำ : ไมก่ ำหนด  

 
ระยะเวลำรับเงินคำ่ขำยคืน : T+2 

Remark : ปัจจบุนัและในภำวะปกติจะช ำระภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัถดัจำกวนัที่ค ำสัง่ขำยสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
กำรจดักำร 2.140 1.604 

รวมคำ่ใช้จำ่ย 3.210 1.771 

หมำยเหต ุ: สำมำรถดคูำ่ธรรมเนียมอ่ืนๆ เพิ่มเติมได้ที่หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
กำรขำย 2.140 0.535 

กำรรับซือ้คืน 2.140 ยกเว้น 

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ 2.140 0.535 

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก 2.140 ยกเว้น 

กำรโอนหน่วย 53.50 5 

หมำยเหต ุ: 1.คำ่ธรรมเนียมดงักลำ่วรวมภำษีมลูคำ่เพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว (ถ้ำมี) 2.

คำ่โอน 5 บำท ตอ่หน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย (คิดคำ่ธรรมเนียมขัน้ต ่ำ 100 บำท แตไ่มเ่กิน 1,000 บำท
ตอ่ครัง้) 
 

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ช่ือประเภททรัพย์สิน % NAV 

หุ้นสำมญั 97.52 

เงินฝำกและอ่ืนๆ 2.48 
 

 

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก 

ช่ือหลักทรัพย์  % NAV 

บริษัท ซี.พี. ออลล์ จ ำกดั 
(มหำชน) (CPALL) 

9.73 

บริษัท โรงพยำบำลจฬุำรัตน์ 
จ ำกดั (มหำชน) (CHG) 

7.82 

บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกดั 
(มหำชน) (MAKRO) 

5.91 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ำกดั 
(มหำชน) (UTP) 

5.43 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์
ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (SC) 

5.04 

 

 

  ข้อมูลเชิงสถิต ิ 

    Maximum Drawdown -36.83%   

 

    Sharpe Ratio 0.49   

 

    Alpha -6.49   

 

    Beta 0.72%   

 

    อตัรำสว่นหมนุเวียนกำรลงทนุ 257.02% 
 

 

 

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม % NAV 

    พำณิชย์ 20.34 

    เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 10.79 

    กำรแพทย์ 10.05 

    พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 8.20 

    อำหำรและเคร่ืองดื่ม 7.06 
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ผู้จัดการกองทุนรวม 

น.ส. พชัรำภำ มหทัธนกลุ ( ตัง้แต ่28 มิ.ย. 2564 ) 

นำย ศตนนท์ ทนั ( ตัง้แต ่18 เม.ย. 2560 ) 

นำย วีรชยั จนัเป็ง ( ตัง้แต ่11 ก.ค. 2565 ) 
  

ผู้ลงทนุสำมำรถศกึษำเคร่ืองมือบริหำรควำมเสี่ยง 

ด้ำนสภำพคลอ่งได้ในหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม  

 

www.eastspring.co.th 
 

 

คาํอธิบาย 

 

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตัง้แต่จัดตัง้กองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยท่ีจุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลท่ีช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม 

 

Recovering Period ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตัง้แต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟ้ืนกลับมาท่ีเงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด 

 

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถ่ีของการซือ้ขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง โดยคาํนวณจากมูลค่าท่ีตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้หลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี ้
ถึงการซือ้ขายหลักทรัพย์บ่อยครัง้ของผู้จัดการกองทุนและทาํให้มีต้นทุนการซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีสูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความ
คุ้มค่าของการซือ้ขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 

 

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคาํนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึน้เพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนท่ีดีกว่า เน่ืองจากได้รับ
ผลตอบแทนส่วนเพ่ิมท่ีสูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน 

 

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชีว้ัด (benchmark) โดยค่า Alpha ท่ีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชีว้ัด ซ่ึงเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม 

 

Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์
ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ต
การลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด 

 

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีว้ัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชีว้ัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีชีว้ัดมากขึน้ 

 

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโ้ดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบีย้ที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี ้คาํนวณจากค่าเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแ้ต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และ
เน่ืองจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนีท้ี่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจ้นครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้ 

 

www.eastspring.co.th 

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 944 ถนนพระรำม 4 

แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

  

| ศูนย์ที่ปริกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตัง้  

Expert in Asia. Invest in Your Future.  

 


