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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1. นโยบำยกำรลงทุน:
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นการลงทุนในหรือมีไว้
ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นของบริษัท ธุรกิจ กิจการ หรือองค์กรอื่นใดในทานองเดียวกัน ที่
เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพืน้ ฐานหรือสาธารณูปโภคที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ (Infrastructure) (รวมถึงการ
ขนส่ ง ) และ/ หรือ พลัง งาน (Energy) และ/ หรือ ทรัพ ยากรธรรมชาติ (Natural Resource) และธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
สาธารณูปโภค และ/ หรือ พลังงาน และ/ หรือทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงบริษัท ธุรกิจ กิจการ หรือองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ/ หรือสาธารณูปโภคพืน้ ฐานอย่างมีประสิทธิภาพ และ/ หรือที่
เกี่ยวข้องกับสินค้าทดแทน หรือสินค้าทางเลือกของสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน พลังงานและ/ หรือ ทรัพยากรธรรมชาติ
2. กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีว้ ดั (Active Management)

กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
▪ ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูล
ค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
▪ ผูท้ ่สี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนีท้ ่วั ไป
▪ ผูท้ ่ตี อ้ งการกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพืน้ ฐานหรือสาธารณูปโภคที่มีความสาคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจ (Infrastructure) (รวมถึงการขนส่ง) และ/ หรือพลังงาน (Energy) และ/ หรือทรัพยากรธรรมชาติ (Natural
Resource) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
▪ เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูล้ งทุนที่ตอ้ งการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็ นตราสารทุนในต่างประเทศได้ โดยผูล้ งทุนในกองทุนนี ้
สามารถยอมรับและเข้าใจความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้
▪ ผูล้ งทุนควรวางแผนการลงทุนเป็ นการลงทุนระยะยาว โดยผูล้ งทุนในกองทุนนีส้ ามารถยอมรับและเข้าใจความผันผวนของ
เงินลงทุนและผลตอบแทนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมำะกับใคร
▪ ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
กองทุนเปิ ดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟั นด์ ออฟ ฟั นด์
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ
▪ กองทุนเปิ ดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟั นด์ ออฟ ฟั นด์มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงใน
หมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนใน
หลายอุตสาหกรรม ดังนัน้ ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย
▪

กองทุนเปิ ดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟั นด์ ออฟ ฟั นด์ เป็ นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนดังกล่าวไม่ได้เป็ นกองทุนที่คุม้ ครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบีย้ และ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ภาษีอากร ความเสี่ยงด้านการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ
การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อกาหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงิน
ฝื ดหรือ เงินเฟ้อ รวมถึงความจากัดของความคุม้ ครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็ นต้น

▪ กองทุนรวมนีล้ งทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการ
ลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสีย่ งของกองทุนรวม
เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงต่ำ

2
เสี่ยงต่ำ

ต่ำ

เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงสูง

3 4 5
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เสี่ยงสูง

7
8

โอกำสขำดทุนเงินต้น

กองทุนเปิ ดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟั นด์ ออฟ ฟั นด์

เสี่ยงสูงมำก

สูง
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ปั จจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk)
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)
ต่ำ
< 5%
5 – 10%

สูง
10 -15%

15 - 25%

> 25%

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่ง
พิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู

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 หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานัน้ ราย
ใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทัง้ นี ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (High sector concentration risk)
การกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
ต่ำ
≤ 20%

สูง
20 – 50%

50 - 80%

> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมนีไ้ ม่มีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผอู้ อกเสนอ
ขายอยูใ่ นประเทศไทย
ต่ำ

สูง
< 20%

20% – 50%

50% – 80%

> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

กองทุนเปิ ดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟั นด์ ออฟ ฟั นด์
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ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx
ต่ำ
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน

ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:
ชื่อทรัพย์สนิ
1. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Invesco QQQ Trust Series I (QQQ)
2.หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Lazard Global Listed Infrastructure Equity
Fund US$ Hedged Retail Accumulating Class (LGLUHRA)
3.หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE
EQUITY PORTFOLIO (WGHCEPB)
4.หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Janus Capital Funds PLC - Global
Life Sciences Fund (JANGLA1)

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ % ของ NAV
40.94%
-

28.86%

-

23.14%

รวมทัง้ สิน้

0.42%
93.36%

หมายเหตุ: เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
กองทุนเปิ ดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟั นด์ ออฟ ฟั นด์
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ค่ำธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

5.00
4.50

สูงสุดไม่เกิน

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปของ ของ NAV

4.00

v

3.50
3.00
2.50
2.00

1.50

2.064

สูงสุดไม่เกิน
v1.605

สูงสุดไม่เกิน

1.00
สูงสุดไม่เกิน

0.50

สูงสุดไม่เกิน

v0.064
สูงสุดไม่เกิน 0.161

0.00
การจัดการ

ผู้ดูแผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์

v0.134

สูงสุดไม่เกิน 0.1

นายทะเบียน

v

0.261
ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

*ข้อมูล : 1 ก.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2563
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
หมายเหตุ ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com

กองทุนเปิ ดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟั นด์ ออฟ ฟั นด์
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ ขำย)
รำยกำร
ค่าธรรมเนียมการขาย*

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

1.070%

1.070%

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน*

- ถือหน่วยลงทุน < 1 ปี ไม่เกินร้อยละ
2.140 หรือไม่เกิน 535 บาท แล้วแต่
จานวนใดจะมากกว่า
- ถือหน่วยลงทุน ≥ 1 ปี ไม่เกินร้อยละ
1.070

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน*

1. กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง
- ถือหน่วยลงทุน < 1 ปี ไม่เกินร้อยละ
2.140 หรือไม่เกิน 535 บาท แล้วแต่
จานวนใดจะมากกว่า
- ถือหน่วยลงทุน ≥ 1 ปี ไม่เกินร้อยละ
1.070
2.กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง
- ไม่เกินร้อยละ 1.070

การโอนหน่วย*

53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรือตามอัตราที่นายทะเบียน
กาหนด

ยกเว้น

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

20 บาท ต่อ รายการ

หมายเหตุ: *ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

กองทุนเปิ ดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟั นด์ ออฟ ฟั นด์

7

ผลกำรดำเนินงำน

-20%

2556

2559

2563

19.62%

2562

7.00%

2558

16.37%
13.63%

2557

2560

2561

2564

-7.19%
-10.20%

2555

6.96%

-10%

-4.60%

0%

Benchmark

0.49%
7.57%

10%

T-INFRA

3.28%
6.22%

20%

4.29%
11.98%

30%

22.10%
17.16%

27.97%
32.72%

40%

20.44%
18.88%

ผลการดาเนินงาน (คานวณตามปี ปฏิทิน)

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

*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
1. แบบย้อนหลังตำมปี ปฎิทนิ
ตัวชีว้ ดั ของกองทุนรวมนีใ้ ช้ ดัชนี MSCI ACWI (All Country World ) Index และในการแสดงดัชนีชีว้ ดั ผลการดาเนินงาน
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับการวัดผลการดาเนินงานของกองทุน
ณ วันทาการที่คานวณ

2. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -30 19%
3 ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 13 09% ต่อปี *
4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Global Equity

กองทุนเปิ ดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟั นด์ ออฟ ฟั นด์
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5. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
(%)

30
3

2

2
1
2
:

Percentile 6

Percentile 1

Percentile 3

Percentile 5

Percentile 10

2564

Percentile

7.00

6.89

75th

7.00

95th

28.31

75th

12.84

50th

11.19

50th

6.99

50th

6.01

12.74

7.53

50th

12.74

50th

39.87

50th

15.11

25th

15.19

5th

10.47

5th

8.21

19.62

9.90

25th

19.62

5th

45.15

25th

13.81

50th

13.06

25th

10.93

5th

7.00

17.58

11.85

50th

17.58

75th

18.59

95th

20.89

95th

17.01

95th

15.90

75th

18.24

11.72

10.89

50th

11.72

50th

13.02

50th

19.68

75th

16.22

95th

15.54

50th

17.84

11.78

10.92

50th

11.78

50th

13.43

50th

19.63

75th

16.17

95th

15.43

50th

17.63

%
MSCI ACWI (All Country Wold) Index
MSCI ACWI (All Country Wold) Index-Baht

30
AIMC Category

Peer Percentile

Global Equity

Return (%)

2564

Standard Deviation (%)

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

13.95

18.85

59.78

20.11

14.60

9.73

7.42

9.23

11.35

12.85

11.25

11.53

25th Percentile

9.06

13.08

42.88

14.09

11.72

8.21

10.83

11.44

12.55

14.64

12.33

12.10

50th Percentile

7.20

10.28

36.32

10.90

10.17

6.18

12.52

14.88

14.78

16.74

13.56

15.57

75th Percentile

5.05

8.13

25.36

6.78

6.69

-0.74

17.18

18.33

18.16

20.34

16.04

17.04

95th Percentile

1.80

-2.67

14.82

2.28

1.03

-8.62

32.63

28.11

27.21

31.03

28.02

29.06

( 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

จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
วันที่ 1 สิงหาคม 2549
ไม่กาหนด
วันทาการซือ้
: ทุกวันทาการระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ แรก : 1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
วันทาการขายคืน
: ทุกวันทาการระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืน
: 1,000 บาท
ยอดคงเหลือขัน้ ต่า
: ไม่กาหนด
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือขัน้ ต่า : 100 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการ1ถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวัน
ทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (รับเงิน T+4)
หมายเหตุ :
1
มิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มี
ลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน 1.ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
2.บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
3.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
4.บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
5.บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
6.บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
7.บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
8.บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
9.ธนาคารออมสิน
10.บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
11.บริษัทหลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
12.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จากัด
13.บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้
กองทุนเปิ ดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟั นด์ ออฟ ฟั นด์
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

รายชื่อ
นางสาวธีรนุช ธรรมภิมขุ วัฒนา

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
12 มิ.ย.2562

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

0.40 เท่า

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

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

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลปรโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้
ที่www.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 รองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วย
ความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่
ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด

กองทุนเปิ ดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟั นด์ ออฟ ฟั นด์
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คำอธิบำยควำมเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
(1) กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งขึน้ กับปั จจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
การลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ เช่น หากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินมีแนวโน้มปั รบตั วสูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของตรา
สารหนีท้ ่ีออกใหม่ก็จะสูงขึน้ ด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนีท้ ่ีออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ ขายในระดับราคาที่ต่าลง โดย
กองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคา
มากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration ต่ากว่า
(2) กรณีกองทุนรวมตรำสำรทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือ
ลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมือ งทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณา
ได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวน
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำรรำยในรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
การกองทุนลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่สี ่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูอ้ อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมี ผลการดาเนินงานที่ผนั ผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
(2) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตการณ์ท่ีส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม
(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 กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทา
กาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รบั เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและ
ขายทากาไรในช่วงที่บ าทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิม ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทาได้ดงั ต่อไปนี ้
▪ ป้ องกันควำมเสี่ยงทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด: ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
▪ ป้ องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน: โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
▪ อำจป้ องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม: ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
▪ ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย: ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนเปิ ดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟั นด์ ออฟ ฟั นด์
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