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กองทุนเปิดทหารไทย SET50  

(TMB50)  
หนังสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมูลส ำคัญ 

Factsheet 

บริษัทหลกัทรัพยจั์ดกำรกองทุน 

อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุำยน 2022 

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 

 

กองทุนรวมตรำสำรทุน (Equity Fund) 

 

กลุม่ SET 50 Index Fund 

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน 

 

กองทุนมีนโยบำยที่จะพยำยำมลงทุนในหุ้นเต็มอัตรำ ( fully invested) เพือ่ให้สำมำรถสร้ำง
ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 ให้มำกที่สดุเท่ำที่จะท ำได้กองทุนจะใช้กลยทุธ์กำร
บริหำรกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy)เพือ่สร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนให้
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 

 

มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบกำรเคลือ่นไหวตำมดัชนีชีว้ ัด  

ผลการดาํเนินงานและดชันีชีว้ัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี) 

 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)  

 
YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 

กองทนุ -1.62 -5.04 -1.62 2.97 

ดัชนชีีวั้ด (THB) -2.53 -6.17 -2.53 2.38 

ค ่ำเฉล่ียนในกลุ่มเดียวกัน -1.60 -5.09 -1.60 2.94 

ควำมผันผวนกองทนุ 0.77 0.79 0.77 0.77 

ควำมผันผวนดัชนชีีวั้ด (THB) 0.78 0.80 0.78 0.78 
 

 
3 ปี 5 ปี 10 ปี ตัง้แต่จดัตัง้ 

กองทนุ -4.14 1.42 4.28 11.27 

ดัชนชีีวั้ด (THB) -3.58 1.93 4.70 - 

ค ่ำเฉล่ียนในกลุ่มเดียวกัน -4.03 1.37 4.10 - 

ควำมผันผวนกองทนุ 22.05 18.49 17.27 21.91 

ควำมผันผวนดัชนชีีวั้ด (THB) 22.41 18.77 17.48 - 
 

ระดบัความเส่ียง 
ตํ่า 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

คําอธิบาย 

ลงทุนในตรำสำรทุนเป็นหลกัโดยเฉลีย่ ในรอบปีไม่น้อยกว่ำ 80 % 

ของ NAV 

 

ข้อมูลกองทุนรวม 

วันจดทะเบียนกองทุน 29 มี.ค. 2544 

วันเร่ิมต้น class - 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล  

อำยกุองทุน ไม่ก ำหนด 

 

ดชันีชีว้ัด :  

1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สดัสว่น 100% 

 

คําเตอืน : 
  กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน  

  ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิง่ยนืยนัถึง
ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

 

กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต: ได้รับกำรรับรองจำก CAC 

จัดอันดับกองทุน Morningstar  
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การซือ้หน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน 

วันท ำกำรซือ้ : ทุกวันท ำกำร วันท ำกำรขำยคืน : ทุกวันท 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 

กำรซือ้ครัง้ถัดไปขัน้ต ่ำ : 1 บำท ยอดคงเหลอืขัน้ต ่ำ : ไม่ก ำหนด บำท 

 
ระยะเวลำรับเงินค่ำขำยคืน : T+2 

หมำยเหตุ : ปัจจุนและในภำวะปกติจะช ำระภำยใน 2 วันท ำกำรนับถัดจำกวันที่ค ำสัง่ขำยสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ 

 

ค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
กำรจัดกำร 1.00 0.500 

รวมค่ำใช้จ่ำย 1.200 0.6321 

หมำยเหตุ : สำมำรถดูค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ได้ในหนังสอืชีช้วนสว่นข้อมูลกองทุนรวม  

 

ค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
กำรขำย ไม่มี ไม่มี 
กำรรับซือ้คืน ไม่มี ไม่มี 
กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเข้ำ ไม่มี ไม่มี 
กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี 
กำรโอนหน่วย 5 5 

หมำยเหตุ : 1.สว่นต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread) ไม่เกิน 0.30% ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10% 2.ค่ำโอน 
5 บำท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่ำธรรมเนียมขัน้ต ่ำ 100 บำท แต่ไม่เกิน 1,000 บำทต่อครัง้)  
 

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ชื่อประเภททรัพย์สิน % NAV 

หุ้นสำมัญ 99.21 

ประเภทรำยกำรค้ำงรับอ่ืนๆ 8.50 

เงินฝำกธนำคำรประเภทออม
ทรัพย ์

1.06 

ประเภทรำยกำรค้ำงจ่ำยหรือ
หนีส้นิอ่ืนๆ 

-8.77 

 

 

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดบัแรก 

ชื่อหลักทรัพย์  % NAV 

บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย 
จ ำกัด (มหำชน) 8.66 

บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 8.30 

บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลติ
ปิโตรเลยีม จ ำกัด (มหำชน) 5.41 

บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) 4.94 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลล
อปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 4.66 

 

 

  ข้อมูลเชิงสถิต ิ 

    Maximum Drawdown -39.78%   

 

    Tracking Error 0.84%   

 

    อัตรำสว่นหมุนเวียนกำรลงทุน 22.59% 
 

 

 

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม % NAV 

    พลงังำนและสำธำรณูปโภค 29.36 

    ธนำคำร 11.68 

    ขนสง่และโลจิสติกส ์ 10.77 

    พำณิชย ์ 9.20 

    เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 9.03 
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ผู้จัดการกองทุนรวม 

น.ส. ดำรำวรรณ ประกำยทิพย ์ ( ตัง้แต่ 18 พ.ค. 2564 ) 
 

 

ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเคร่ืองมือบริหำรควำมเสีย่ง 

ด้ำนสภำพคลอ่งได้ในหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม  

 

www.eastspring.co.th 
 

 

คําอธบิาย  

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นตผ์ลขำดทุนสงูสดุของกองทุนรวมในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั (หรือตัง้แตจ่ัดตัง้กองทุนกรณีที่ยงัไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจำกระดบั NAV ตอ่หน่วยที่จุดสงูสดุไปจนถึงจุดต ำ่สดุ
ในช่วงที่ NAV ตอ่หน่วยปรับตวัลดลง คำ่ Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทรำบถึงควำมเส ีย่งที่อำจจะขำดทุนจำกกำรลงทุนในกองทุนรวม   

Recovering Period ระยะเวลำกำรฟ้ืนตวั เพื่อเป็นข้อมูลให้ผ ู้ลงทุนทรำบถึงระยะเวลำตัง้แตก่ำรขำดทุนสงูสดุจนถึงระยะเวลำที่ฟ้ืนกลบัมำที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลำนำนเท่ำใด  

FX Hedging เปอร์เซ็นตข์องกำรลงทุนในสกุลเงินตำ่งประเทศที่มีกำรป้องกันควำมเส ีย่งจำกอัตรำแลกเปลีย่น   

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทนุ ควำมถ่ีของกำรซือ้ขำยหลกัทรัพยใ์นพอร์ตกองทุนในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหนึ่ง โดยค ำนวณจำกมูลคำ่ที่ต  ำ่กว่ำระหว่ำงผลรวมของมูลคำ่กำรซือ้หลกัทรัพยกั์บผลรว มของมูลคำ่
กำรขำยหลกัทรัพยข์องกองทุนรวมในรอบระยะเวลำ 1 ปีหำรด้วยมูลคำ่ NAV ของกองทุนรวมเฉลีย่ในรอบระยะเวลำเดยีวกัน กองทุนรวมที่มีคำ่ portfolio turnover สงู บ่งชีถึ้งกำรซือ้ขำยหลกัทรัพยบ์่อยครัง้
ของผ ู้จัดกำรกองทุนและท ำให้มีต้นทุนกำรซือ้ขำยหลกัทรัพยท์ี่สงู จึงต้องพิจำรณำเปรียบเทียบกับผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมเพื่อประเมิน ควำมคุ้มคำ่ของกำรซือ้ขำยหลกัทรัพยด์งักลำ่ว   

Sharpe Ratio อัตรำสว่นระหว่ำงผลตอบแทนสว่นเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับควำมเส ีย่งจำกกำรลงทุน โดยค ำนวณจำกผลตำ่งระหว่ำงอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ อัตรำผลตอบแทนที่
ปรำศจำกควำมเส ีย่ง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคำ่เบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ของกองทุนรวม คำ่ Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตรำผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึน้เพื่อชดเชยกับ
ควำมเส ีย่งที่กองทุนรวมรับมำ โดยกองทุนรวมที่มีคำ่ Sharpe Ratio สงูกว่ำจะเป็นกองทุนที่มีประสทิธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรลงทุนที่ดกีว่ำ เนื่องจำกได้รับผลตอบแทนสว่นเพิ่มที่สงูกว่ำภำยใต้ระดบัคว ำม
เส ีย่งเดยีวกัน  

Alpha ผลตอบแทนสว่นเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดชันีชีว้ ัด (benchmark) โดยคำ่ Alpha ที่สงู หมำยถึง กองทุนสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้สงูกว่ำดชันีชีว้ ัด ซึ่งเป็นผลจำกประสทิธิภำพของ
ผู้จัดกำรกองทุนในกำรคดัเลอืกหรือหำจังหวะเข้ำลงทุนในหลกัทรัพยไ์ด้อยำ่งเหมำะสม  

Beta ระดบัและทิศทำงกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นพอร์ตกำรลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตรำกำรเปลีย่นแปลงของตลำด Beta น้อยกว่ำ 1 แสดงว่ำ หลกัทรัพยใ์นพอร์ตกำรลงทุนมี
กำรเปลีย่นแปลงของอัตรำผลตอบแทนน้อยกว่ำกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุม่หลกัทรัพยข์องตลำด Beta มำกกว่ำ 1 แสดงว่ำ หลกัทรัพยใ์นพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำ
ผลตอบแทนมำกกว่ำกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุม่หลกัทรัพยข์องตลำด  

Tracking Error อัตรำผลตอบแทนของกองทุนมีประสทิธิภำพในกำรเลยีนแบบดชันีชีว้ ัด โดยหำก tracking error ต ำ่ หมำยถึงกองทุนรวมมีประสทิธิภำพในกำรสร้ำงผลตอบแทนให้ใกล้เคยีงกับดชันีชีว้ ัด 
กองทุนรวมที่มีคำ่ tracking error สงู จะมีอัตรำผลตอบแทนโดยเฉลีย่ห่ำงจำกดชันีชีว้ ัดมำกขึน้   

Yield to Maturity อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนีโ้ดยถือจนครบก ำหนดอำย ุ ซึ่งค ำนวณจำกดอกเบีย้ที่จะได้รับในอนำคตตลอดอำยตุรำสำรและเงินต้นที่จะได้รับคนื น ำมำคดิลดเป็นมูลคำ่
ปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมตรำสำรหนี ้ ค  ำนวณจำกคำ่เฉล ีย่ถ่วงน ำ้หนักของ Yield to Maturity ของตรำสำรหนีแ้ตล่ะตวัที่กองทุนมี กำรลงทุน และเนื่องจำก Yield to Maturity มีหน่วย
มำตรฐำนเป็นเปอร์เซ็นตต์อ่ปี จึงสำมำรถน ำไปใช้เปรียบเทียบอัตรำผลตอบแทนระหว่ำงกองทุนรวมตรำสำรหนีท้ ี่มีนโยบำยถือครองตรำสำรหนีจ้นครบก ำหนดอำยแุละมีลกัษณะกำรลงทุนที่ใกล้เคยีงกันได้  

 

www.eastspring.co.th 

บริษัทหลกัทรัพยจ์ัดกำรกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 944 ถนนพระรำม 4 

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 

  

| ศูนย์ที่ปริกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่ ได้รับการแต่งตัง้  

Expert in Asia. Invest in Your Future.  

 


