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มอรน์ ิง่สตารป์ระกาศรายชือ่ผูช้นะรางวลัมอรน์ ิง่สตาร ์ไทยแลนด ์ฟนัด ์อวอรด์ 2021 

 

 

กรุงเทพมหานคร วันที ่ 31 มนีาคม 2021 มอรน์ิง่สตารร์เีสริช์ (ประเทศไทย) จ ากัด บรษัิทยอ่ยของ 
Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN) ผูน้ าดา้นการวจัิยการลงทนุอสิระ ไดป้ระกาศผูช้นะรางวัลมอรน์ิง่
สตาร ์ไทยแลนด ์ฟันด ์อวอรด์ 2021  

 

งานมอรน์ิง่สตาร ์ ไทยแลนด ์ ฟันด ์ อวอรด์ จัดขึน้เพือ่ชว่ยนักลงทนุเลอืกกองทนุทีส่ามารถเพิม่มลูคา่ใหก้ับ
นักลงทนุเมือ่เปรยีบเทยีบกับกองทนุในกลุม่เดยีวกนัในปี 2020 และในระยะยาว มอรน์ิง่สตารจ์ะคดัเลอืกผู ้
ชนะโดยใชร้ะเบยีบวธิเีชงิปรมิาณร่วมกับวธิเีชงิคณุภาพทีจ่ะพจิารณาผลการด าเนนิงานระยะ 1, 3, 5 ปีของ
กองทนุทีม่สีทิธไิดรั้บการคัดเลอืกทัง้หมด โดยใชผ้ลตอบแทนทีป่รับดว้ยความเสีย่ง  

 

Nick Cheung, Chief Executive Officer ของ Morningstar Asia Limited กลา่ววา่ “ความผัน
ผวนของตลาดทีเ่ป็นผลจากสถานการณ์โรคระบาดในปี 2020 เป็นการเนน้ใหเ้ห็นถงึความส าคัญของการมี
วนัิยในการลงทนุตามแผนระยะยาว ผูช้นะรางวัลมอรน์ิง่สตาร ์ไทยแลนด ์ฟันด ์อวอรด์ประจ าปี 2021 มคีวาม
โดดเดน่ทัง้ดา้นความสามารถสรา้งผลตอบแทนไดย้อดเยีย่มในระยะยาวและค านงึถงึประโยชน์ของนักลงทนุ
เป็นส าคญั เราขอชืน่ชมผูช้นะรางวัลในความส าเร็จนี้” 
 

Wing Chan, Morningstar’s Director of Manager Research Practice, EMEA & Asia, กลา่ว
วา่ “หลังจากตลาดมผีลตอบแทนทีโ่ดดเดน่ ตลาดการเงนิทั่วโลกเริม่มกีาร price in การฟ้ืนตัวมากขึน้ในปีนี ้
นักลงทนุควรใหค้วามสนใจกับมลูคา่ทรัพยส์นิทีอ่าจมคีวามตงึตัวและความเสีย่งทีต่ลาดจะยอ่ตัวลง
ทา่มกลางระดับ risk appetite ทีป่รับตัวข ึน้มา ผูช้นะรางวัลในปีนี้แสดงใหเ้ห็นถงึความสามารถในการสรา้ง
ผลตอบแทนระยะยาวทา่มกลางภาวะตลาดทีผั่นผวน” 
 

 

กองทนุทีไ่ดรั้บรางวัล Morningstar Thailand Fund Awards 2021 มดีงันี ้

ประเภทกองทนุ กองทนุทีไ่ดร้บัรางวลั 

กองทนุหุน้ขนาดใหญ ่ กองทนุเปิดเค สตราทจีคิ เทรดดิง้ หุน้ทนุ 

กองทนุหุน้ขนาดกลางและเล็ก 
กองทนุเปิด ทสิโก ้ Mid/Small Cap อคิวติี ้ ชนดิ

หน่วยลงทนุ A 

กองทนุตราสารหนีร้ะยะกลางและยาว กองทนุเปิดเค ตราสารหนี ้

กองทนุตราสารหนีร้ะยะส ัน้ 
กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ ์อนิคัม ชนดิขายคนื

หน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ

กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  
ประเภทตราสารแหง่ทนุ 

กองทนุเปิดเค โกลบอล เฮลทแ์คร ์ หุน้ทนุเพือ่การ

เลีย้งชพี 
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กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  
ประเภทตราสารแหง่หนี ้

กองทนุเปิดกรุงศรพัีนธบัตรระยะยาวเพือ่การเลีย้งชพี 

 

บรษิทัจดัการกองทนุยอดเยีย่ม  

ประเภทการลงทนุหุน้ภายในประเทศ บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ กสกิรไทย จ ากัด 

ประเภทการลงทนุตราสารหนี้

ภายในประเทศ 
บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ พรนิซเิพลิ จ ากัด 

 

- จบ - 

 

 

หมายเหต ุ

รางวัลประเภทกลุม่กองทนุมอรน์ิง่สตารใ์ชข้อ้มลูกองทนุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2020 โดยวธิกีารใหร้างวัลให ้
ความส าคัญกับชว่งระยะเวลา 1 ปี แตก่องทนุจะตอ้งมผีลตอบแทนทีป่รับดว้ยความเสีย่งทีแ่ขง็แกร่งเมือ่

เปรยีบเทยีบกับกลุม่ในชว่ง 3 ปีและ 5 ปีจงึจะไดรั้บรางวัล การคัดเลอืกผูช้นะจะใช ้ผลตอบแทนทีป่รับดว้ย
ความเสีย่ง (Morningstar Risk) ทีพ่จิารณาในสว่นของความผันผวนทีเ่ป็นลบมากกวา่ความผันผวนทีเ่ป็น
บวก โดยสามารถดขูอ้มลูระเบยีบวธิกีารใหร้างวัลได ้ทีน่ี ่
 

 

เก ีย่วกบับรษิทัมอรน์ิง่สตารร์เีสริช์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ Morningstar, Inc. 
บรษัิทมอรน์ิง่สตารร์เีสริช์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบรษัิทยอ่ยของ Morningstar, Inc. (NASDAQ: 
MORN) ผูน้ าดา้นการวจัิยการลงทนุอสิระในอเมรกิาเหนอื ยโุรป ออสเตรเลยี และเอเชยี บรษัิทน าเสนอ
ผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีห่ลากหลายเพือ่นักลงทนุรายยอ่ย ทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษัิทจัดการ ผูใ้หบ้รกิาร
และสนับสนุนแผนการเกษียณ และผูล้งทนุสถาบันใน Private Capital Market มอรน์ิง่สตารใ์หบ้รกิารขอ้มลู
และการวจัิยเชงิลกึส าหรับการลงทนุหลายรูปแบบเชน่ Managed investment products หุน้ทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรัพย ์ Private Capital Market และขอ้มลูตลาดการลงทนุทั่วโลกแบบ Real-time มอรน์ิง่

สตารยั์งเสนอบรกิารดา้นการจัดการการลงทนุผ่านบรษัิทยอ่ยทีเ่ป็นผูใ้หค้ าแนะน าดา้นการลงทนุ โดยมี
สนิทรัพยภ์ายใตก้ารจัดการและการใหค้ าแนะน ารวมมลูคา่ 2.27 แสนลา้นดอลลารส์หรัฐฯ ณ วันที ่ 31 
ธันวาคม 2020 และบรษัิทมกีารท าธุรกจิอยูใ่น 29 ประเทศทั่วโลก  

 

มอรน์ิง่สตารข์ยายธุรกจิสูท่วปีเอเชยีในเดอืนเมษายน ปี 2000 และเตบิโตในประเทศญีปุ่่ น เกาหล ี อนิเดยี 
จนี ไตห้วัน สงิคโปร ์ ไทย และฮอ่งกง การด าเนนิธุรกจิในเอเชยีไมใ่ชแ่คเ่พยีงการใหบ้รกิารขอ้มลูกองทนุ
รวมแตยั่งรวมถงึการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึและเป็นอสิระ การใหเ้รตติง้กองทนุทีเ่ป็นกลางและเครือ่งมอืการ
วเิคราะหท์ีม่คีณุภาพทีช่ว่ยใหนั้กลงทนุรายยอ่ยหรอืมอือาชพีในการตัดสนิใจการลงทนุไดด้ยี ิง่ข ึน้  

 

 

# # # 

©2021 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. 

https://go.morningstar.com/Morningstar-Awards

