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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1. นโยบำยกำรลงทุน:
กองทุ น จะลงทุ น ในตราสารแห่ ง ทุ น ที่ เ ป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวของราคาเมื่ อ เที ย บกั บ ดั ช นี ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์
(SET Index) ค่อนข้างต่่า (Low correlation to the SET Index (low beta)) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีของกองทุน หลักทรัพย์ดังกล่าวจะมีค่า Beta ไม่เกิน 1 และกรณี
หลักทรัพย์ดังกล่าวมีค่า Beta เกิน 1 จะด่าเนินการแก้ไขภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของกองทุน โดยไม่ถือว่าปฏิบัติ
ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่เกิดเหตุการณ์
ต่อไปนี้ โดยไม่ถือว่าเป็นการด่าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
(1) กรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง หรือกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะ
ตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดท่าให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือจะก่อความ
เสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม
(2) หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อน
ผันจากส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่
ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) โดยไม่ลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และรวมถึงตราสารหนี้ที่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารต่่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities)
ยกเว้นในกรณีขณะที่เริ่มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่่ากว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซึ่งตราสาร
ดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่ส่านักงาน ก.ล.ต. ก่าหนด หรือเห็นชอบให้ด่าเนินการได้
เงื่อนไขอื่น
ทั้งนี้ การค่านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้
รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องค่านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส่าคัญ
 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบก่าหนดอายุโครงการ
 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ่าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับค่าสั่งขายคื น หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจ่านวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วัน
ท่าการ
ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะด่าเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
ก่าหนดเวลาดังกล่าว
2. กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ที่เป็นหลักทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์
(SET Index) ค่อนข้างต่า่ (Low correlation to the SET Index (low beta)) หลักทรัพย์ดังกล่าวจะมีค่า Beta ไม่เกิน 1
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่่ากว่ามูล
ค่าที่ลงทุนและท่าให้ขาดทุนได้
 ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ ีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวั่ ไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ่านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
 กองทุนเปิดธนชาต Low Beta มีการก่าหนดอัตราส่วนการลงทุนไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่า
กองทุนรวมทั่วไป
 การลงทุน ในหน่ว ยลงทุ นมิ ใช่ก ารฝากเงิน และมีค วามเสี่ยงของการลงทุ น ผู้ลงทุ นควรลงทุ นในกองทุ นเปิ ด ธนชาต
Low Beta เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนไป

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

โอกำสขำดทุนเงินต้น

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta

4

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

สูง
10 -15%

15 - 25%

> 25%

หมายเหตุ : ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ
เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผัน
ผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน
ต่ำ
general

สูง
Large cap

mid/small

sector

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร (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

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

สูง
> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม หุ้นอื่นๆ

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

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

หุ้นสามัญ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ่ากัด (มหาชน) (BDMS)
หุ้นสามัญ : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ่ากัด (มหาชน) (ADVANC)
หุ้นสามัญ : บริษัท ซี.พี. ออลล์ จ่ากัด (มหาชน) (CPALL)
หุ้นสามัญ : บริษัท ราช กรุ๊ป จ่ากัด (มหาชน) (RATCH)
หุ้นสามัญ : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ่ากัด (มหาชน) (CHG)
รวมทั้งสิ้น

% ของ NAV
8.73%
8.54%
7.38%
7.31%
5.41%
37.37%

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทัง้ นี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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ค่ำธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนี
ยมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบจำกกองทุนรวม

5.00
4.50

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบจริง
% ต่อปของ ของ NAV

4.00
3.50

สูงสุดไม่เกิน

3.00
2.50

สูงสุดไม่เกิน

2.00

2.139

2.315

1.50

ตำมที่จ่ำยจริง

1.00
สูงสุดไม่เกิน

0.50

สูงสุดไม่เกิน

0.021
สูงสุดไม่เกิน 0.161

0.00
การจัดการ

ผู้ดูแผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์

0.134
สูงสุดไม่เกิน 0.13
นายทะเบียน

0.021
ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบจำกกองทุนรวม (% ต่อปของ NAV)
*ข้อมูล : 29 มี.ค. 2562 - 28 มี.ค. 2563
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร
ค่าธรรมเนียมการขาย*
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน*
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน*

การโอนหน่วย*

สูงสุดไม่เกิน
1.070%
1.070%
1.070%

53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรือตามอัตราที่นายทะเบียน
ก่าหนด

เกบจริง
0.535%
ยกเว้น
(เรียกเก็บเท่ากับค่าธรรมเนียม
ในการขาย(ถ้ามี)และรับซื้อคืน
(ถ้ามี)โดยไม่เรียกเก็บซ้่าซ้อน)
20 บาท ต่อ รายการ

หมายเหตุ: * ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด
กองทุนเปิดธนชาต Low Beta
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ผลกำรดำเนินงำน

255

5.80%
4.29%

9.75%
17.30%

14.49%
23.85%

2558

255

* T-LowBeta จัดตัง้ กองทุน เมื่อวัน ที่ 29 มี.ค. 2555
-30%

2560

2561

2562

2563
-19.04%
-13.77%

-20%

2556

-8.49%
-8.08%

-10%

T-LowBeta

Benchmark

2555

-11.23%

0%

2.61%

10%

20.28%
19.12%

20%

9.88%

30%

-3.63%

40%

30.77%
18.61%

ผลการดาเนินงาน (คานวณตามปีปฏิทิน)

* ผลการดาเนินงานปี 2563 ข้อมูล ณ.วันที่ 29 มิ.ย. 2563
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*

*ผลการด่าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด่าเนินงานในอนาคต
1. แบบย้อนหลังตำมปปฏิทิน

*ผลการด่าเนินงานปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 2

มิ.ย 2563

ตัวชีว้ ัดของกองทุนรวมนีใ้ ช้ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ป คือ - 5 %
ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ

% ต่อป*

*ค่า SD ของกองทุนย้อนหลังเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่รายงาน ทั้งนี้กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งมาแล้วน้อยกว่า 5 ปี จะเป็นค่า SD
ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมจนถึงวันที่รายงาน

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Equity General
*คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www. www.thanachartfundeastspring.com

5 ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
*คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ
รายชื่อผู้จดั การกองทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ่ากัด (มหาชน)
2 มีนาคม 2555
ไม่มีก่าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
การซื้อหน่วยลงทุน :
- วันท่าการซื้อ
ทุกวันท่าการระหว่างเวลาเริม่ ท่าการถึง 15:30 น.
- มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาท
การการขายคืนหน่วยลงทุน :
- วันท่าการขายคืน
ทุกวันท่าการระหว่างเวลาเริม่ ท่าการถึง 15:30 น.
- มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งขายคืน
1,000 บาท
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า ไม่ก่าหนด
- จ่านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า 100 หน่วย
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
ภายใน 5 วันท่าการ นับแต่วันถัดจากวัน ท่าการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ปีละ 2 ครัง้ ทุกวันที่ 31 พฤษภาคม และ 30 พฤศจิกายน
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
นายอ่าพล โฆษิตาภรณ์
2 มี.ค 2555
นายอนุชา จิตสมเกษม
2 มี.ค 2555
นายสมประสงค์ แซ่จวิ
2 พ.ค 2560
นายศตนนท์ ทัน
18 เม.ย 2560
0.77 เท่า

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 1. ธนาคารธนชาต จ่ากัด (มหาชน)
2.บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จ่ากัด
3. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ่ากัด (มหาชน)
. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ่ากัด
5. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส – ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ่ากัด
6. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ่ากัด (มหาชน)
. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมีโก้ จ่ากัด
8. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ่ากัด (มหาชน)
. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ่ากัด (มหาชน)
กองทุนเปิดธนชาต Low Beta
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ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

10. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ่ากัด (มหาชน)
11.ธนาคารออมสิน
12.บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ่ากัด (มหาชน)
13.บริษัท ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ่ากัด
1 .บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จ่ากัด (มหาชน)
15.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จ่ากัด
16.บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ เมจิก จ่ากัด
1 .บริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จ่ากัด (มหาชน)
18.ธนาคารกสิกรไทย
1 .บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ่ากัด
20.บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ่ากัด
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง
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 จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ่านวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การก่ากับดูแลของส่านักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส่านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส่าคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 แล้ว
ด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการด่าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ
และไม่ท่าให้ผู้อื่นส่าคัญผิด

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta
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คำอธิบำยควำมเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
(1) กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศ
ทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปัรบตัวสูงขึ้น
อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายใน
ระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration ต่่ากว่า
(2) กรณีกองทุนรวมตรำสำรทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็น
ต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุน
รวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำรรำยในรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
เกิดจากการกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อการด่าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการ
ด่าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุต สำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration
Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตการณ์ที่
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด่าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุดตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศดั งกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด่ าเนินงานที่ผันผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
3. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่ เงินบาท
อ่อนแต่ขายท่าก่าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน
ในช่วงที่บาทแข็งและขายท่าก่าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส่าคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งท่าได้ดังต่อไปนี้
 ป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด: ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน: โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
 อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม: ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยง
หรือไม่
 ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย: ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดธนชาต Low Beta
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