ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิดธนชำตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
THANACHART PREMIUM BRANDS FUND
T-PREMIUM BRAND
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ธนชำต จำกัด
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต (ได้รับกำรรับรอง CAC)
กองทุนรวมตรำสำรทุน
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรน์ฟันด์

1

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1. นโยบำยกำรลงทุน:
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS ซึ่งจด
ทะเบี ย นในประเทศ Luxembourg (รายละเอี ย ดกองทุ น เพิ่ ม เติ ม ในหั ว ข้ อ “ข้ อ มู ล กองทุ น PICTET FUNDS
(LUX) - PREMIUM BRANDS ซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ไปลงทุน ”)
PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อแสวงหาการเติบโตของเงินลงทุน
(capital growth strategy) โดยไม่ต่ากว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ตามหนังสือชี้ชวนของกองทุน PICTET
FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS จะเรียกว่า “net assets”) จะเน้นลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ของบริษัท
หรือกิจการที่บริษัทจัดการหรือผู้จัดการกองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS พิจารณาเห็นว่าจัดอยู่
ในกลุ่มธุรกิจสินค้าหรือบริการที่มีการวางต่าแหน่งสินค้าหรือบริการอยู่ในระดับบน (premium brands sectors) ซึ่งสินค้า
หรือบริการเหล่านี้เป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสูง โดยบริษัทหรือกิจการดังกล่าวได้รับประโยชน์ทางการตลาดหรือมี
ความได้เปรียบในการแข่งขัน และบริการข้างต้น
2. กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่่ากว่ามูล
ค่าที่ลงทุนและท่าให้ขาดทุนได้
 ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
 เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นตราสารทุนในต่างประเทศได้ โดยผู้ ลงทุนในกองนี้
สามารถยอมรับและเข้าใจความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ในลักษณะของการลงทุนระยะยาว ส่วนจะไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อใดนั้นขึ้นกับการวาง
แผนการลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละราย เช่น วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาเป้าหมายในการลงทุน อัตราผลตอบแทนที่
คาดหวัง แผนในการใช้เงินในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ่านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
 กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันส์ เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวไม่ได้เป็นกองทุน
ที่คุ้มครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือ ง
กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงด้าน
การเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อก่าหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตรา
แลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อก่าหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ
รวมถึงความจ่ากัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็นต้น
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุ น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด ธนชาต
พรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ ลงทุนและ
ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
 กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการ
ลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสีย่ งของกองทุนรวม
เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงสูง

เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงต่ำ

2
เสี่ยงต่ำ

3

4 5 6

1

ต่ำ
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เสี่ยงสูง

7
8

โอกำสขำดทุนเงินต้น

เสี่ยงสูงมำก

สูง
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ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk)
ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน (SD)
ต่ำ
5 – 10%
≤ 5%

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

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ต่ำ
10 – 20%
20 - 50%
≤ 10%

สูง
50 - 80%

> 80%

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

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

สูง
> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Luxury

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผู้ออก
เสนอขายอยู่ในประเทศไทย
ต่ำ
สูง
< 20%
20% – 50%
50% – 80%
> 80%
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx
ต่ำ
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
บางส่วน
ดุลยพินิจ

สูง
ไม่ป้องกัน

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:
ชื่อทรัพย์สิน

% ของ NAV

1.หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : PICTET FUNDS(LUX) - PRMIUM
BRANDS-I-USD (PFPREMI)

92.68%
รวมทั้งสิน้

92.68%

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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ค่ำธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบจำกกองทุนรวม

5.00
4.50

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบจริง
% ต่อปีของ ของ NAV

4.00
3.50

3.00

สูงสุดไม่เกิน

2.50

v

2.00
1.50

2.101

สูงสุดไม่เกิน
v1.605

1.00
สูงสุดไม่เกิน

0.50

v0.026

0.00
การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน
v0.134

สูงสุดไม่เกิน 0.13
สูงสุดไม่เกิน 0.161
ผู้ดูแผลประโยชน์
นายทะเบี
ยน
ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน
v

0.336

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
*ข้อมูล : 1 ก.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2563
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com

กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรน์ฟันด์

7

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร
ค่าธรรมเนียมการขาย*

สูงสุดไม่เกิน

เกบจริง

1.070%

1.070%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน*

- ถือหน่วยลงทุน < 1 ปี ไม่เกินร้อยละ
2.140 หรือไม่เกิน 535 บาท แล้วแต่
จ่านวนใดจะมากกว่า
- ถือหน่วยลงทุน ≥ 1 ปี ไม่เกิน
ร้อยละ 1.070

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน**

1. กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
- ถือหน่วยลงทุน < 1 ปี ไม่เกินร้อยละ
2.140 หรือไม่เกิน 535 บาท แล้วแต่
จ่านวนใดจะมากกว่า
- ถือหน่วยลงทุน ≥ 1 ปี ไม่เกินร้อยละ
1.070
2. กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
- ไม่เกินร้อยละ 1.070

การโอนหน่วย

53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรือตามอัตราที่นายทะเบียน
ก่าหนด

ยกเว้น

เรียกเก็บเท่ากับค่าธรรมเนียม
ในการขาย (ถ้ามี) และรับซื้อคืน
(ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้่าซ้อน

20 บาท ต่อ รายการ

หมายเหตุ: * ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
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ผลกำรดำเนินงำน

2555

2556

2557

2558

24.10%
16.79%

26.66%

255

2560

2561

2562

2563

-13.00%
-8.35%

-20%

255

-6.20%

-10%

-4.72%
-1.22%

0%

-6.02%

10%

T-PREMIUM
BRAND

0.03%

3.86%

20%

11.14%

30%

-12.20%

19.02%
16.85%

40%

14.25%

50%

27.87%

47.84%

60%

24.28%
36.30%

ผลการดาเนินงาน (คานวณตามปีปฏิทิน)

* ผลการดาเนินงานปี 2563 ข้อมูล ณ.วั นที่ 30 ธ.ค. 2563
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*

*ผลการด่าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด่าเนินงานในอนาคต
1. แบบย้อนหลังตำมปีปฎิทิน
*ผลการด่าเนินงานปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ตัวชี้วัดของกองทุนรวมนี้ใช้ ดัชนี MSCI World Consumer Discretionary ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดผลการด่าเนินงานดังกล่าวตามที่บริษทั จัดการและที่ปรึกษาการลงทุนเห็นเหมาะสม และในการแสดง
ดัชนีชี้วั ดผลการด่าเนิ นงานดั งกล่าว บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่ จะแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อัต ราแลกเปลี่ยนที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับการวัดผลการด่าเนินงานของกองทุน

2. กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -

%

ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 16.67% ต่อปี*
*ค่า SD ของกองทุนย้อนหลังเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่รายงาน ทั้งนี้กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งมาแล้วน้อยกว่า 5 ปี จะเป็นค่า
SD ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตั้งแต่วันทีจ่ ดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมจนถึงวันที่รายงาน

4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Global Equity
5. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
*คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จ่ากัด (มหาชน)
วันที่ 21 สิงหาคม 2550
ไม่ก่าหนด
วันท่าการซื้อ
: ทุกวันท่าการระหว่างเวลาเริ่มท่าการถึง 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่า่ ของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่า่ ของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท
วันท่าการขายคืน
: ทุกวันท่าการระหว่างเวลาเริ่มท่าการถึง 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่า่ ของการขายคืน
: 1,000 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่า่
: ไม่ก่าหนด
จ่านวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่า่ : 100 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันท่าการ 1ถัดจากวันค่านวณมูลค่า
ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น และราคา
หน่วยลงทุนของวันท่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(รับเงิน T+4)
หมายเหตุ :
1
มิให้นับรวมวันหยุดท่าการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มี
ลักษณะในท่านองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่
www.thanachartfundeastspring.com
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 1.ธนาคารธนชาต จ่ากัด (มหาชน)
2.บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จ่ากัด
3.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ่ากัด
.บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ่ากัด
5.บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ่ากัด (มหาชน)
6.บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ่ากัด
7.บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ่ากัด (มหาชน)
8.บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ่ากัด (มหาชน)
.บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ่ากัด (มหาชน)
10.ธนาคารออมสิน
11.บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ่ากัด (มหาชน)
12.บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จ่ากัด (มหาชน)
13.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จ่ากัด
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรน์ฟันด์
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รายชื่อผู้จดั การกองทุน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลปรโยชน์

1 ..บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จ่ากัด
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
12 มิ.ย.2562
0.22 เท่า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ่ากัด
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
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ่านวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การก่ากับดูแลของส่านักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส่านักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั้ น ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมได้ ส อบทานข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี้ ช วน ส่ ว นสรุ ป ข้ อ มู ล ส่ า คั ญ ณ วั น ที่
30 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการด่าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ท่าให้ผู้อื่นส่าคัญผิด
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คำอธิบำยควำมเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
(1) กรณี กองทุ นรวมตรำสำรหนี้ เกิด จากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยซึ่ง ขึ้น กับ ปัจจั ยภายนอก เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศ
ทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปัรบตั วสูงขึ้น อัตรา
ดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับ
ราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration ต่่ากว่า
(2) กรณีกองทุนรวมตรำสำรทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
หรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่ง
พิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมี
ความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำรรำยในรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิด
จากการกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการด่าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการด่าเนินงานที่
ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด่าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอุตสาหกรรม
(3) ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุดตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ
ดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด่าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
3. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขาย
ท่าก่าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาท
แข็งและขายท่าก่าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส่าคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งท่าได้ดังต่อไปนี้
 ป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด: ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน: โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
 อำจป้อ งกั นควำมเสี่ย งตำมดุ ลยพินิ จของผู้จั ดกำรกองทุน รวม: ผู้ลงทุ นอาจมีค วามเสี่ ยงจากอั ตราแลกเปลี่ย น
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
 ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย: ผู้ลงทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรน์ฟันด์
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