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คุณกำลังะะลงทุนอะไร?
1. นโยบำยกำรลงทุน:
ให้ความสําคัญกับการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาว ทั้งในตราสารแห่งทุนและตราสารแห่งหนี้ ในสัดส่วนที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ของตลาดทุน ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจ ในแต่ละช่วงเวลา โดยจะดํารงอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
ตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนทั้งนี้
การลงทุนในตราสารแห่งทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่มีความมั่นคง หรือเป็นผู้นําในธุรกิจของแต่ละแขนงหรือ
เป็นธุรกิจที มีศักยภาพที่จะเติบโตสูง และการลงทุนในตราสารแห่งหนี้จะเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ของทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มีฐานะการเงินมั่นคง และมีความสามารถในการชําระเงินต้นและดอกเบี้ย ส่วนที่ เหลือจะลงทุนในตราสารทาง
การเงินและหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเห็นชอบ
ทั้ ง นี้ กองทุ น อาจมี ก ารลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ตราสารที่ เสนอขายในต่ า งประเทศ ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และลงทุนในตราสารหนี้ ที่มี
การจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เห็นชอบให้ ลงทุนได้ โดยจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินลงทุนในต่างประเทศให้กับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที่จะมีการลงทุนใน
ต่างประเทศรวมกันทุกกองทุนไม่เกินวงเงินตามที่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติจัดสรรให้ ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิโอนหรือรับโอนเงินลงทุนในต่างประเทศที่ บริษัทจัดการได้รับ ไปมาระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการดังกล่าว ในกรณีที่ กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งไม่สามารถระดมเงินทุนได้ตามเป้าหมาย และ/หรือมีเงินเหลือ และ/
หรือไม่สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้
หากบริษัทจัดการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินที่ ได้รับการจัดสรรให้สามารถนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการสงวนสิทธิขอวงเงินเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเสนอหน่วยงานที่มี
อํานาจตามกฎหมายอื่นใดและจัดสรรเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มให้กับกองทุน โดยไม่ต้ องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น
ดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ภายใต้สถานการณ์ นั้น ๆ โดยคํา นึง ถึง และรั ก ษาผลประโยชน์ ของผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ นเป็น สํ าคั ญ และจะไม่ ถือ ว่า เป็ นการ
ดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
(1) กรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง หรือกรณีที่ การเปลี่ยนแปลงในภาวะ
ตลาดหรือการคาดการณ์ ภาวะตลาดทําให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือจะก่อความ
เสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม
(2) กรณีอื่นใดที่ เกิดจากสาเหตุที่ ไม่สามารถควบคุมได้หรือเหตุที่ เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือเหตุอื่นใดที่ ได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษกองทุนรวมผสมที่ลงทุนทั้งในตราสารแห่งทุน
และตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)
2. กลยุทธ์ในกำรบริหำระัดกำรลงทุน:
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วดั (active management)
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึ้นหรือลดลงจนต่ํากว่ามูล
ค่าที่ลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
 ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะสั้นจากการจับจังหวะตลาด (market timing)

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใะนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเสถียรทรัพย์ปัน
ผล เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
 กองทุนนี้มีการบริหารจัดการลงทุนเชิงรุก (Active management) คือ มีเป้าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน ดังนั้น กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน อาจจะทําให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการ
คัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่หุ้น/หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอาจมีราคา
ลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุ รกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศักยภาพโดย
เปรียบเทียบกับหุ้น/หลักทรัพย์อื่นๆ ไม่เป็นไปตามที่ได้ประเมินไว้

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

โอกำสขำดทุนเงินต้น
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ปัะะัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงะำกกำรผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร (credit risk)
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวมตาม National credit rating
ต่ำ

สูง
GOV/AAA

AA,A

BBB

ต่ํากว่า BBB

Unrated

หมายเหตุ : แรเงากรณีที่กองทุนลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือ credit rating นั้นเกินกว่า 20% ของ NAV

ควำมเสี่ยงะำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk)
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)
ต่ำ
≤ 5%
5 – 10%

สูง
10 -15%

15 - 25%

> 25%

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่ง
พิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน
ต่ำ
general

สูง
Large cap

mid/small

sector

ควำมเสี่ยงะำกกำรกระะุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ต่ำ

สูง
≤ 10%

10 – 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญา
นั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

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

สูง
> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมของตราสารทุน และหุ้นกู้

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อทรัพย์สนิ
พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB20O22A)
หุ้นสามัญ : บริษัท ซี.พี. ออลล์ จํากัด (มหาชน) (CPALL)
หุ้นสามัญ : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
หุ้นสามัญ : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)
หุ้นสามัญ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)
รวมทั้งสิน้

% ของ NAV
5.61%
4.43%
4.42%
4.10%
3.51%
22.07%

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทัง้ นี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com

กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปนั ผล
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น้ำหนักกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ำเชื่อถือ

ค่ำธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบะำกกองทุนรวม

5.00
4.50

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบะริง
% ต่อปของ ของ NAV

4.00
3.50

3.00

สูงสุดไม่เกิน 2.

2.50
2.00
1.50

สูงสุดไม่เกิน .

1.00

1.179

0.50
0.00
การจัดการ

ตำมที่ะ่ำยะริง

สูงสุดไม่เกิน .
สูงสุดไม่เกิน .
สูงสุดไม่เกิน 0.13
สูงสุดไม่เกิน 0.161
0.161
0.023
ผู้ดูแผลประโยชน์
นายทะเบียน
ผู้ดูแลผลประโยชน์

1.574

0.211
ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบะำกกองทุนรวม (% ต่อปของ NAV)
** ข้อมูล : 18 ธ.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2563
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปนั ผล
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบะำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร

สูงสุดไม่เกิน

เกบะริง

ค่าธรรมเนียมการขาย*

1.070%

1.070% (เริ่ม 2 พ.ค 2562)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน*

1.070%

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน*

1. กรณีเป็นการสับเปลี่ยนหรือหัก
กลบเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้ อัตราค่าธรรมเนียม
จะเท่ากับค่าธรรมเนียมในการ
ขายหน่วยลงทุน
2. กรณีเป็นการสับเปลี่ยนหรือหักกลบ
โดยเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้ อัตราค่าธรรมเนียมจะ
เท่ากับค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียม
จะเท่ากับค่าธรรมเนียมในการขาย
(ถ้ามี) และรับซื้อคืน (ถ้ามี)
หน่วยลงทุน โดยไม่เรียกเก็บซ้าํ ซ้อน

การโอนหน่วย*

53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือตาม
อัตราที่นายทะเบียนกําหนด

20 บาท ต่อ รายการ

หมายเหตุ: *ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด

กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปนั ผล
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ผลกำรดำเนินงำน

255

2556

-20%

2557

2558

255

10.12%
10.13%
2560

1.79%
4.02%

1.42%
2555

T-STSD

2561

2562

Benchmark

2563

-9.01%
-5.52%

-10%

-8.10%
-3.39%

0%

-0.32%

10%

1.93%
4.36%

20%

-5.85%
-2.77%

30%

10.45%
12.29%

29.93%
20.43%

40%

7.13%
12.34%

ผลการดาเนินงาน (คานวณตามปีปฏิทิน)

* ผลการดาเนินงานปี 2563 ข้อมูล ณ.วั นที่ 30 มิ.ย. 2563
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
1. แบบย้อนหลังตำมปปฏิทิน

*ผลการดําเนินงานปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 2

มิ.ย 2563
ดัชนีมาตรฐาน คือ ค่ าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับผลตอบแทนรวมของดัชนี
พันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index) และอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจําเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน) สําหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี

2. กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ ป คือ -26.81%
3. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 8.88% ต่อป*
*ค่า SD ของกองทุนย้อนหลังเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่รายงาน ทั้งนี้กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งมาแล้วน้อยกว่า 5 ปี จะเป็นค่า SD
ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมจนถึงวันที่รายงาน

. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ ะุดขำย คือ Moderate Allocation
*คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัะะุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com

. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
*คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัะะุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

จ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
18 ธันวาคม 2535
ไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
การซื้อหน่วยลงทุน :
- วันทําการซื้อ
ทุกวันทําการระหว่างเวลาเริม่ ทําการถึง 15:30 น.
- มูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาท
การการขายคืนหน่วยลงทุน :
- วันทําการขายคืน
ทุกวันทําการระหว่างเวลาเริม่ ทําการถึง 15:30 น.
- มูลค่าขั้นต่ําของการสั่งขายคืน
1,000 บาท
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา ไม่กําหนด
- จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา 100 หน่วย
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันถัดจากวัน ทําการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่
www.thanachartfundeastspring.com
รายชื่อ
นายอําพล
โฆษิตาภรณ์
นายอนุชา
จิตสมเกษม
นายสมประสงค์ แซ่จิว
นายศตนนท์ ทัน
นายวิศิษฐ์
ชื่นรัตนกุล
นางสาววิภาสิริ เกษมศุข
นางสาวทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช
1.26 เท่า

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
20 ต.ค 25 7
31 พ.ค 255
2 พ.ค 2560
18 เม.ย 2560
31 พ.ค 255
12 ก.ค 25 5
25 เม.ย 2561

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 1.ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
2.บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
3.บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
5.บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
6.บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
7.บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปนั ผล
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ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

8.บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
.บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
10.ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่
11.บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
12.บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
13.บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จํากัด
1 .บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
15.บริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
ที่อยู่ : ห้อง 02 – 08 ชั้น อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่
ถนนพระราม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5281
Website : www.thanachartfundeastspring.com
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
www.thanachartfundeastspring.com

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทําให้ผู้อื่นสําคัญผิด
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คำอธิบำยควำมเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงะำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความ
เสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะ
เศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation
(SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูงแสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง
2. ควำมเสี่ยงะำกกำรลงทุนกระะุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ควำมเสี่ยงะำกกำรลงทุนกระะุกตัวในผู้ออกตรำสำรรำยในรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิด
จากการกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่
ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ควำมเสี่ยงะำกกำรลงทุนกระะุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนิ นงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอุตสาหกรรม
(3) ควำมเสี่ยงะำกกำรกระะุดตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ
ดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
3. ควำมเสี่ยงะำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขาย
ทํากําไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาท
แข็งและขายทํากําไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดัง นั้น การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทําได้ดังต่อไปนี้
 ป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด: ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน: โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
 อำะป้อ งกั นควำมเสี่ย งตำมดุ ลยพินิ ะของผู้ะั ดกำรกองทุน รวม: ผู้ลงทุ นอาจมีค วามเสี่ ยงจากอั ตราแลกเปลี่ย น
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
 ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย: ผู้ลงทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
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