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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1. นโยบำยกำรลงทุน:
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี
กรอบในการพิจารณาลงทุนดังนี ้
1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยพืน้ ฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทนได้สงู โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ไม่เกิน 10 หลักทรัพย์ท่ี คัดเลือกแล้วกองทุนจึงมีการลงทุนใน
หลักทรัพย์จานวนน้อยกว่า และมีการกระจายการลงทุนต่ากว่ากองทุนตราสารทุนทั่วไป และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ กองทุนจึงอาจมี
ความผันผวนสูงกว่าปกติ
2) กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์เกิน 10 หลักทรัพย์ แต่จะไม่เกิน 12 หลักทรัพย์ โดยกองทุนจะลดการลงทุนให้เหลือไม่เกิน 10
หลักทรัพย์ ภายในระยะเวลา 45 วันนับแต่วนั ที่มีการลงทุนมากกว่า 10 หลักทรัพย์ โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายเห็นชอบแล้ว ทัง้ นี ้
เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจเกิดขึน้ ในกรณีต่างๆ ได้แก่
2.1 ในช่วงระหว่างการปรับเปลี่ยนการลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุน
2.2 กรณีท่มี ีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง หรือกรณีท่กี ารเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือ
การคาดการณ์ภาวะตลาดทาให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ หรือจะก่อความเสียหายให้แก่
กองทุนโดยรวม
2.3 หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุท่ไี ม่สามารถควบคุมได้หรือเหตุท่ีเกิดจากปั จจัยภายนอก หรือเหตุอื่นใดที่ได้รบั การผ่อนผันจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ตราสารแห่งหนี ้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทัง้ นี ้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) โดยไม่ลงทุนในหรือมี
ไว้ซ่งึ ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(Unrated securities) ตราสารหนีท้ ่ีได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade)
และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้นกรณีท่ีในขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนในตราสารนั้น
ตราสารดังกล่าวได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือเป็ นตราสารทุนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ากว่า Investment grade หรือยกเลิก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisted) เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้
ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทัง้ มีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด เว้นแต่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมตั ิ เห็นชอบ ยกเว้น หรือ ผ่อนผัน ให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
เงื่อนไขอื่น
ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นบั ช่วงระยะเวลาดังนีร้ วมด้วย
ก็ได้ ทัง้ นี ้ โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกาหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการจาหน่ายทรัพย์สิน ของกองทุนเนื่องจากได้รบั คาสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิน้ สุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี ้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทาการ
ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไข
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไป
ตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
2. กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวี ้ ดั (active management)
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กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
▪ ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูล
ค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
▪ ผูท้ ่สี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนีท้ ่วั ไป

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมำะกับใคร
▪ ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ
▪ กองทุนมีเป้าหมายและกลยุทธ์การลงทุนที่จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มี
ปั จจัยพืน้ ฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สงู โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ไม่เกิน 10
หลักทรัพย์ท่ีคดั เลือกแล้ว กองทุนจึงมีการลงทุนในหลักทรัพย์จานวนน้อยกว่า และมีการกระจายการลงทุนต่ากว่ากองทุน
ตราสารทุนทั่วไป และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ กองทุนจึงอาจมีความผันผวนสูงกว่าปกติ (ผูล้ งทุนมีโอกาสขาดทุนหรือกาไร
มากกว่ากองทุนหุน้ ทั่ว ๆ ไปที่มีกระจายการลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับดัชนีตลาดหลักทรัพย์)
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดธนชาตพริวิเลจเมื่อ
เห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึน้ จากการลงทุนได้

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

โอกำสขำดทุนเงินต้น
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ปั จจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk)
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)
ต่ำ
สูง
≤ 5%
5 – 10%
10 -15%
15 - 25%
> 25%
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวม
ลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่า
กองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
กลุ่มหุน้ ที่เน้นลงทุน
ต่ำ
general

สูง
Large cap

mid/small

sector

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ต่ำ

สูง
≤ 10%

10 – 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้ อกตราสาร คู่สญ
ั ญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสาร
หรือสัญญานัน้ รายใดรายหนึง่ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทัง้ นี ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ต่ำ
< 20%
20% – 50%
50% – 80%

สูง
> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน

ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:
ชื่อทรัพย์สนิ
1.
2.
3.
4.
5.

หุน้ สามัญ : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (GLOBAL)
หุน้ สามัญ : บริษัท เงินติดล้อ จากัด (มหาชน) (TIDLOR)
หุน้ สามัญ : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน) (KCE)
หุน้ สามัญ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (BDMS)
หุน้ สามัญ : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (CBG)

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ % ของ NAV
รวมทัง้ สิน้

9.00%
8.67%
8.54%
8.21%
8.18%
42.60%

หมายเหตุ: เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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ค่ำธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

5.00
4.50
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปของ ของ NAV

4.00

3.50

สูงสุดไม่เกิน .2

3.00
2.50
2.00
1.50

สูงสุดไม่เกิน 2. 4

2.350

2.140

1.00

สูงสุดไม่เกิน . 2

0.50
0.00
การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน . 64 สูงสุดไม่เกิน . 4
สูงสุดไม่เกิน 0.134 0.060
สูงสุดไม่เกิน 0.161
0.130
0.020
ผู้ดูแผลประโยชน์
นายทะเบียน
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

* ข้อมูล : 13 พ.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2563
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
หมายเหตุ ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ ขำย)
รำยกำร

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย*

1.070%

0.535%

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน*

1.070%

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน*

1.070%

(เรียกเก็บเท่ากับค่าธรรมเนียม
ในการขาย (ถ้ามี) และรับซือ้ คือ
(ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซา้ ซ้อน)

การโอนหน่วย*

53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรือตามอัตราที่นายทะเบียน
กาหนด

20 บาท ต่อ รายการ

หมายเหตุ: *ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ผลกำรดำเนินงำน

2560

2558

T-Privilege
Benchmark

-30% จัดตัง้ กองทุน เมื่อวัน ที่ 13 พ.ค. 2556
* T-Privilege
-40%

2561

-8.08%

2557

2562

2563

2564

-29.87%

-20%

2556

-5.54%
-11.23%

-10%

-13.97%
-18.56%

0%

6.80%
11.47%

2559

10%

-2.22%
-5.24%

20%

11.28%
4.29%

30%

33.31%
17.30%

13.70%
19.12%

40%

13.17%
23.85%

ผลการดาเนิ นงาน (คานวณตามปี ปฏิทิน)

* ผลการดาเนินงานปี 2564 ข้อมูล ณ.วันที่ 30 มิ.ย. 2564

*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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1. แบบย้อนหลังตำมปี ปฏิทิน
*ผลการด
าเนินงานปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค 2563
ตัวชีว้ ดั ของกองทุนรวมนีใ้ ช้ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

2. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -46.91%
3. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 18.67% ต่อปี *
4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Equity General
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com

5. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
(%)

30
3

1

Percentile 6

Percentile 1

Percentile 3

Percentile 5

Percentile 10

2564

Percentile

6.80

-2.03

75th

6.80

95th

9.75

95th

1.97

25th

2.86

50th

-

-

11.47

0.89

25th

11.47

75th

21.65

50th

2.99

25th

5.12

25th

-

-

1.58
2.95

15.59

15.02

95th

15.59

95th

18.91

95th

20.25

75th

18.83

95th

-

-

18.37

13.04

12.38

50th

13.04

50th

16.35

50th

19.58

75th

16.43

50th

-

-

16.29

%
SETTRI

:

30
AIMC Category

Peer Percentile

2564

Standard Deviation (%)

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

6.42

23.97

36.45

6.74

6.76

8.24

10.01

9.89

12.67

14.44

13.06

12.35

25th Percentile

0.83

14.97

23.11

1.87

3.62

6.96

11.67

11.95

15.21

18.55

15.58

15.83

50th Percentile

-0.96

12.00

15.92

0.03

2.52

5.90

12.73

13.08

16.43

19.55

16.55

16.22

75th Percentile

-2.24

9.55

13.25

-1.76

1.22

4.94

13.85

13.77

17.09

20.55

17.40

16.62

95th Percentile

-4.46

5.37

6.30

-4.74

-0.96

3.13

15.33

15.78

18.74

23.08

18.70

18.03

5th Percentile
Equity General

Return (%)

( Peer Percentile)
1.
2.
3.

www.aimc.or.th

- 5th Percentile
- 75th Percentile

(

5
75

(Percentiles)
(Standard deviation)
- 25th Percentile
25
- 95th Percentile
95

100
- 50th Percentile

50

4.
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
13 พฤษภาคม 2556
ไม่มีกาหนดระยะเวลาสิน้ สุดของโครงการ
การซือ้ หน่วยลงทุน :
- วันทาการซือ้
ทุกวันทาการระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15:30 น.
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก 1,000 บาท
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป 1,000 บาท
การการขายคืนหน่วยลงทุน :
- วันทาการขายคืน
ทุกวันทาการระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15:30 น.
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน
1,000 บาท
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า ไม่กาหนด
- จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า 100 หน่วย
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันทาการ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (รับเงิน T+2)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี
www.thanachartfundeastspring.com
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
นายอาพล
โฆษิตาภรณ์
13 พ.ค 2556
นายอนุชา
จิตสมเกษม
13 พ.ค 2556
นายศตนนท์ ทัน
18 เม.ย 2560

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ 0.25 เท่า
กองทุนรวม (PTR)
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน 1. ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
3. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
5. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
6. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
7. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
8. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
9. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
10. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
11.ธนาคารออมสินสานักงานใหญ่
กองทุนเปิ ดธนชาตพริวเิ ลจ
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ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
13.บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ จากัด
14.บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน
15.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จากัด
16.บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
17.ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
18.บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
19.บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ที่อยู่ : ห้อง 902 – 908 ชัน้ 9 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801
Website : www.thanachartfundeastspring.com
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
www.thanachartfundeastspring.com

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด
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คำอธิบำยควำมเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
(1) กรณี ก องทุ น รวมตรำสำรหนี้ เกิด จากการเปลี่ ย นแปลงของอัตราดอกเบี ย้ ซึ่งขึน้ กับ ปั จจัยภายนอก เช่ น ภาวะ
เศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงในทิศ
ทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ เช่น หากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินมีแนวโน้มปั รบตัวสูง ขึน้ อัตรา
ดอกเบีย้ ของตราสารหนีท้ ่ีออกใหม่ก็จะสูงขึน้ ด้วย ดังนั้ นราคาตราสารหนีท้ ่ีออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ ขายในระดับ
ราคาที่ต่ าลง โดยกองทุน รวมที่ มีอ ายุเฉลี่ ยของทรัพ ย์สิน ที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญ กับ การ
เปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration ต่ากว่า
(2) กรณีกองทุนรวมตรำสำรทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้
หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่ง
พิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมี
ความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำรรำยในรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิด
จากการกองทุนลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่สี ่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูอ้ อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่
ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
(2) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตการณ์ท่สี ่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอุตสาหกรรม
(3) ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุดตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศ
ดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
3. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขาย
ทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รบั เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาท
แข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทาได้ดงั ต่อไปนี ้
▪ ป้ องกันควำมเสี่ยงทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด: ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
▪ ป้ องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน: โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
▪ อำจป้ อ งกั น ควำมเสี่ ยงตำมดุ ลยพิ นิ จ ของผู้ จั ด กำรกองทุ น รวม: ผู้ลงทุนอาจมี ความเสี่ ยงจากอัต ราแลกเปลี่ย น
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ ยงหรือไม่
▪ ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย: ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนเปิ ดธนชาตพริวเิ ลจ
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