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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1. นโยบำยกำรลงทุน:
กองทุ น จะเน้น ลงทุน ในตราสารแห่ งทุน ที่ เป็ น หลัก ทรัพ ย์ท่ี จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ ง ประเทศไทยหรือ ตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีประวัติการจ่ายปั นผลดี สม่าเสมอ และมีแนวโน้มจ่ายเงินปั นผลดีในอนาคต โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี ้
1. มีประวัติการจ่ายปั นผลในอดีตในระดับสูง (ประมาณ 1 - 3 ปี ยอ้ นหลัง) และ
2. มีแนวโน้มและคาดการณ์การจ่ายปั นผลในอนาคตที่ดี
โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่าถึง ปานกลาง ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ขอ้ มูล
เกี่ยวกับผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผูอ้ อกตราสาร เพื่อพิจารณา ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลใน
อนาคต อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดาเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผูอ้ อก ตราสารอย่าง
มีนยั สาคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนในหุน้ ดังกล่าวให้เหมาะสม
ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ตราสารแห่งหนี ้ และ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทุนของก องทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนกองโครงสร้าง
พืน้ ฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนนีอ้ าจมีการลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เช่น หุน้ กู้
อนุพนั ธ์ โดยการลงทุนในตราสารดังกล่าว จะเป็ นไปตามดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวะตลาด
การลงทุนในขณะนัน้ ๆ หรือการคาดการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ตราสารหนีท้ ่ีได้รบั การจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) และตราสารหนีท้ ่ีไม่ได้รบั
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) ยกเว้นในกรณีท่ีตราสารหนีน้ นั้ ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัว
ตราสารหรือที่ผอู้ อกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Listed securities) ขณะที่ ลงทุนเท่ านั้น และหรือลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารทุนของบริษั ทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เฉพาะกรณีท่ตี ราสารทุนนัน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้
2. กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
การบริหารจัดการลงทุนเชิงรุก (Active management) เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สงู กว่าอัตราเงินเฟ้อ
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กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
▪ ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการได้รบั เงินปั นผลระหว่างการลงทุน
▪ ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ 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
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดธนชาตหุน้ ปั นผล
เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึน้ จากการลงทุนได้
▪ กองทุนเปิ ดธนชาตหุน้ ปั นผล อาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่
ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สงู กว่าผูล้ งทุนทั่วไป ผูล้ งทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความ
เข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และผูล้ งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึง
ประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสีย่ งของกองทุนรวม

โอกำสขำดทุนเงินต้น
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ปั จจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk)
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)
ต่ำ

สูง
≤ 5%

5 – 10%

10 -15%

15 - 25%

> 25%

หมายเหตุ : ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ
เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผัน
ผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู

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 หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญา
นัน้ รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทัง้ นี ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

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

สูง
> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในธนาคาร, พลังงานและสาธารณูปโภค

*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน

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

ชื่อทรัพย์สนิ
อันดับควำมน่ำเชื่อถือ % ของ NAV
หุน้ สามัญ : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (ADVANC)
13.67%
หุน้ สามัญ : บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (PTT)
9.88%
หุน้ สามัญ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) (SCB)
8.08%
หุน้ สามัญ : บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) (PTTEP)
7.83%
หุน้ สามัญ : บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) (INTUCH)
4.95%
รวมทัง้ สิน้
44.41%

หมายเหตุ: เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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ค่ำธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่ำธรรมเนี ยมที่เรี ยกเก็ บจำกกองทุนรวม
5.00
4.50

สูงสุดไม่เกิน

0

4.00

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ ของ NAV

3.50
3.00
2.50
2.00
1.50

สูงสุดไม่เกิน

1.598

สูงสุดไม่เกิน

1.760

1.00
สูงสุดไม่เกิน

0.50

0.00
การจัดการ

0.021
สูงสุดไม่เกิน

ผูด้ ูแผล
ผูด้ ูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน

0.133

สูงสุดไม่เกิน 0.1 0.008
นายทะเบียน
ค่าใช้จ่าย

รวมค่าใช้จ่า ย

*ข้อมูล : ณ 15 มี.ค. 2563 - 14 มี.ค. 2564
**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

ค่าธรรมเนียมการขาย*

2.140%

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน*

2.140%

เก็บจริง
1.070% (เริ่ม 2 พ.ค 62)
ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน*

1.กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง
- อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน
2.กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง
- อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน
(เรียกเก็บเท่ากับค่าธรรมเนียมในการขาย
(ถ้ามี) และรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
โดยจะไม่เรียกเก็บซา้ ซ้อน))

การโอนหน่วย*

53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือ
ตามอัตราที่นายทะเบียนกาหนด

1.กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง
- อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน
2.กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง
- อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน
(เรียกเก็บเท่ากับค่าธรรมเนียม
ในการขาย (ถ้ามี) และรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
โดยจะไม่เรียกเก็บซา้ ซ้อน)
20 บาท ต่อ รายการ

หมายเหตุ: * ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด

ผลกำรดำเนินงำน
ผลการดาเนินงาน (คานวณตามปี ปฏิทิน)

-10%

4.28%
2.38%

Benchmark

2560

2561

* T-DIV จัดตัง้ กองทุนเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2560
-20%

T-DIV

2562

2563

2564

-15.32%
-7.55%

0%

-5.75%
-3.42%

10%

12.28%
7.77%

20%

13.45%
19.91%

30%

* ผลการดาเนินงานปี 2564 ข้อมูล ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2564

*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ดธนชาตหุน้ ปั นผล
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1. แบบย้อนหลังตำมปี ปฏิทิน
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETHD TRI)

2 กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -37.44 %
3 ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 18.55% ต่อปี *
*ค่า SD ของกองทุนย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่รายงาน ทัง้ นีก้ รณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตัง้ มาแล้วน้อยกว่า 5 ปี จะเป็ นค่า SD
ที่เกิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมจนถึงวันที่รายงาน

4 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Equity Large Cap
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com

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

30
3

Percentile 6

Percentile

1

Percentile

3

Percentile 5

Percentile 10

2564

Percentile

13.45

4.08

25th

6.62

50th

13.45

75th

0.06

75th

-

-

-

-

19.91

4.53

25th

10.00

25th

19.91

50th

4.30

25th

-

-

-

-

1.23
3.54

12.50

12.29

95th

12.18

75th

12.50

25th

18.15

5th

-

-

-

-

15.39

12.99

11.53

75th

11.48

25th

12.99

75th

22.83

95th

-

-

-

-

19.33

ผลการดาเนินงาน 1 ปี ขึ ้นไป คานวณเป็ น % ต่อปี
ดัชนีมาตรฐาน

SETHD TRI

31
AIMC Category

Peer Percentile

Equity Large Cap

Return (%)

2564

Standard Deviation (%)

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

8.24

17.28

25.14

7.52

7.38

8.97

10.80

11.16

11.85

19.29

16.30

15.02

25th Percentile

4.00

7.36

20.08

3.57

4.12

7.81

11.04

11.62

12.53

20.18

17.15

15.66

50th Percentile

3.26

5.23

14.68

1.08

2.58

6.23

11.47

11.95

12.95

21.32

17.70

16.15

75th Percentile

2.37

4.24

12.34

-2.21

1.30

4.97

12.07

12.51

13.42

22.65

18.82

16.50

95th Percentile

1.48

3.26

8.35

-3.35

-0.62

4.18

19.08

23.66

22.36

29.25

22.18

17.12

( Peer Percentile)
1.
2.
3.

4.

www.aimc.or.th

- 5th Percentile
- 75th Percentile

(

5
75
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- 95th Percentile
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- 50th Percentile
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

จ่าย ไม่เกินปี ละ 4 ครัง้
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
15 มีนาคม 2560
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

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน
นายอนุชา
นายศตนนท์
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

รายชื่อ
จิตสมเกษม
ทัน

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
15 มี.ค 2560
18 เม.ย 2560

0.92 เท่า

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 ซีมีโก้ จากัด
8. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
9. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
10. ธนาคารออมสิน
11. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ดธนชาตหุน้ ปั นผล
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ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

12. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
13. บริษัทหลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
14. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จากัด
15. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
16. ธนาคารกสิกรไทย
17. บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (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 10 0
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-8501
Website : www.thanachartfundeastspring.com
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
www.thanachartfundeastspring.com

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
นัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้ว
ด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ
และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด

กองทุนเปิ ดธนชาตหุน้ ปั นผล
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คำอธิบำยควำมเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
(1) กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึ่ง ขึน้ กับปั จจัยภายนอก เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงในทิศ
ทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ เช่น หากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินมีแนวโน้มปั รบตัวสูงขึน้
อัตราดอกเบีย้ ของตราสารหนีท้ ่อี อกใหม่ก็จะสูงขึน้ ด้วย ดังนัน้ ราคาตราสารหนีท้ ่อี อกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ ขายใน
ระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration ต่ากว่า
(2) กรณีกองทุนรวมตรำสำรทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ น
ต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุน
รวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำรรำยในรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
เกิดจากการกองทุนลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่สี ่งผล
กระทบต่อการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูอ้ อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการ
ดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
(2) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุ ตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration
Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตการณ์ท่ี
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุดตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ประเทศดังกล่าว เช่น การเมือ ง เศรษฐกิ จ สังคม เป็ น ต้น กองทุ น ดังกล่ าวอาจมี ผลการด าเนิน งานที่ ผัน ผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
3. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาท
อ่อนแต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รบั เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน
ในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทาได้ดงั ต่อไปนี ้
▪ ป้ องกันควำมเสี่ยงทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด: ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
▪ ป้ องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน: โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
▪ อำจป้ องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม: ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยง
หรือไม่
▪ ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย: ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนเปิ ดธนชาตหุน้ ปั นผล
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