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หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิ ดธนชำตทองคำแท่ง-UH
Thanachart Gold Bullion–Currency
Unhedged
TGoldBullion-UH

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ธนชำต จำกัด
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต
(ได้รับกำรรับรอง CAC)

กองทุนรวมทรัพย์สนิ ทำงเลือก

กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1. นโยบำยกำรลงทุน:

กองทุนมีนโยบายที่ม่งุ เน้นลงทุนโดยตรงในทองคาแท่ง (Physical gold หรือ Gold bullion) ในต่างประเทศเป็ นหลัก โดยเฉลี่ย
ในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยทองคาแท่งที่กองทุนลงทุน เป็ นทองคาแท่งที่มี
มาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็ นที่ ยอมรับ ในอุตสาหกรรมผู้คา้ ทองคาในระดับสากล ทั้งนีก้ ารรับรอง
ดังกล่าวอาจเป็ นการรับรองที่ทองคาแท่งหรือที่ผผู้ ลิตทองคาแท่งก็ได้ ซึ่งในเบือ้ งต้นกองทุนจะลงทุนในทองคาที่ผลิตโดยผูผ้ ลิต
ที่ผ่านการรับรอง (acceptable refiners) จาก London Bullion Market Association (LBMA) ซึ่งมีมาตรฐานความบริสุทธิ์
ของทองคาไม่ต่ ากว่า 99.5% (หรือความบริสุทธิ์ 995 ส่วนใน 1,000 ส่วน) เป็ นต้น ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทัง้ นี ้ ในขณะที่จดั ตัง้ กองทุน กองทุนจะลงทุนในทองคาแท่งตามวรรคหนึ่ง ผ่านเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ (USD)
กองทุนนีจ้ ะไม่ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่เกิดขึน้ จากการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อาจทาให้ผลู้ งทุนได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนต่า กว่าเงินลงทุน
เริ่มแรกได้
2. กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชวี ้ ดั (passive management)

กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
- ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาทองคา ซึ่งอาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้
ขาดทุนได้
- ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกเพื่อกระจายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆ
- ผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคา

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมำะกับใคร
▪ ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ
▪ กองทุนรวมอาจได้รบั ความเสียหายในกรณีท่ที องคาแท่งที่ลงทุนเกิดเสียหาย สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือถูกทาลาย เนื่องจาก
ไม่มีการทาประกันภัยไว้ หรือมีการทาประกันภัยไว้แต่เพียงบางส่วน
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดธนชาตทองคา
แท่ง-UH เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้
▪ กองทุนจะลงทุนในทองคาแท่งเป็ นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม จึงไม่มีการกระจายการลงทุน และมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินหล าย
ประเภทที่มิได้มีการเคลื่อนไหวไปในทางเดียวกัน
▪ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวขึน้ ลงตามราคาทองคาที่กองทุนใช้เป็ นดัชนีมาตรฐาน (Benchmark)
อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากกองทุนมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที่ตอ้ งหักออกจากกองทุน รวมถึงความ
จาเป็ นในการดารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน ซึ่งอาจมีผลทาให้ผลการดาเนินงานของกองทุนต่ากว่าราคาทองคาที่
กองทุนใช้เป็ นดัชนีมาตรฐาน (Benchmark)

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงต่ำ

2
เสี่ยงต่ำ

เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงสูง

3 4 5

6

1

เสี่ยงสูง

7
8

เสี่ยงสูงมำก

สูง

ต่ำ

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 ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุน
รวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ใน
และต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู

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%
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมทรัพยากร (ทองคาแท่ง)

สูง
> 80%

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx
ต่ำ
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน

ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:
ชื่อทรัพย์สนิ
1. ทองคาแท่ง : ทองคาแท่ง 99.99% (GOLD BULLION 999.9)

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ
-

รวมทัง้ สิน้

% ของ NAV
96.08%
96.08%

หมายเหตุ: เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั 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
4.00
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ ของ NAV

3.50
3.00

สูงสุดไม่เกิน .

2.50
2.00
1.50

1.00
0.50

v

สูงสุดไม่เกิน .
v

0.689

0.00
การจัดการ

0.913
สูงสุดไม่เกิน .
สูงสุดไม่เกิน .
v
0.032
สูงสุดไม่เกิน v สูงสุดไม่เกิน 0.1 v0.059
0.133
ผูด้ ูแผลประโยชน์
นายทะเบียน
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าใช้จ่ายอืน่
สูงสุดไม่เกิน .

รวมค่าใช้จ่าย

ข้อมูล : 2 มี.ค. 2563 - 1 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
ค่าธรรมเนียมการขาย*

สูงสุดไม่เกิน
1.070%

เก็บจริง
0.107%

1.070%

0.268%

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน*
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน*

1. กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า
ในอัตราไม่เกิน 1.070%ของมูลค่า
(switch in) ปั จจุบนั เรียกเก็บใน
หน่วยลงทุน
อัตรา 0.107%
2. กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทางใน - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
อัตราไม่เกิน 1.070%ของมูลค่าหน่วย (switch out) ปั จจุบนั เรียกเก็บ
ลงทุน
อัตรา 0.268%

การโอนหน่วย*

53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรือตามอัตราที่นายทะเบียนกาหนด

20 บาท ต่อ รายการ

หมายเหตุ : *ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ผลกำรดำเนินงำน
ผลการดาเนินงาน (คานวณตามปี ปฏิทิน)

2556

2557

2558

2559

5.03%
6.59%

0.92%
1.98%

2560

TGoldBullion-UH

2561

-2.88%
-1.79%

2555

-2.27%
-1.51%

-10%

-2.24%
-1.46%

0%

0.56%
1.78%

10%

6.87%
7.78%

20%

8.09%
9.96%

23.03%
23.78%

30%

2562

2563

2564

Benchmark

-30%

-22.40%
-21.87%

-20%

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

*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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1. แบบย้อนหลังตำมปี ปฎิทนิ
ตัวชีว้ ดั ของกองทุนรวมนีใ้ ช้ ดัชนีราคาทองคา London AM Fix บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะแสดงดัชนีชวี ้ ดั ผลการ
ดาเนินงานดังกล่าวเพิ่มเติมโดยจะแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการวัดผลการ
ดาเนินงานของกองทุน

2. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -19.55%
3. ควำมผันผวนของส่วนต่ำงผลกำรดำเนินงำนและดัชนีชวี้ ัด คือ 11.89% ต่อปี *
*ค่า TE ของกองทุนย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่รายงาน ทัง้ นีก้ รณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตัง้ มาแล้วน้อยกว่า 5 ปี จะเป็ นค่า TE ที่
เกิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมจนถึงวันที่รายงาน

4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Commodities Precious
Metals
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com

5. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
วันที่ 2 มีนาคม 2554
ไม่กาหนด
วันทาการซือ้
: ทุกวันทาการระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 14.00 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ แรก : 1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
วันทาการขายคืน
: ทุกวันทาการระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 14.00 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืน
: 1,000 บาท
ยอดคงเหลือขัน้ ต่า
: ไม่กาหนด
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือขัน้ ต่า : 100 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันทาการ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (รับเงิน T+1)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

รายชื่อ
ดร.ธีรนุช ธรรมภิมขุ วัฒนา

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
12 มิ.ย.2562

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน 1.ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
2.บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
3.ธนาคารออมสิน
4.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
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.บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
12.บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
13.บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส 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
กองทุนเปิ ดธนชาตทองคาแท่ง-UH
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลปรโยชน์

19.บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้
0.00 เท่า
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 0-2055-5801
Website : www.thanachartfundeastspring.com
Email : mailus@ thanachartfundeastspring.com
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 รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
นัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้ว
ด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ
และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด
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คำอธิบำยควำมเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
(1) กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งขึน้ 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. ควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (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) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (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 กองทุน 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 งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนเปิ ดธนชาตทองคาแท่ง-UH
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