
กองทุนเปิดธนชาตเจแปนชาเลนจ์ 1  1 

 

           ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 
     กองทุนเปิดธนชำตเจแปนชำเลนจ์ 1 

                  Thanachart Japan Challenge Fund 1  
                    T-JPChallenge1  

กองทุนรวมผสม 

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใชก่ำรฝำกเงิน 

 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินที่ลงทุน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทนุ ธนชำต จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต (ได้รับกำรรับรอง CAC) 
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คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

1. นโยบำยกำรลงทุน: 
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย
สามารถพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุนและหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนและหรือตราสารแห่งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศ
ญี่ปุ่น หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะบางกลุ่มธุรกิจ (Sectors) โดยมีกรอบการลงทุนดังต่อไปนี้ ทั้งนี้การ
จัดสรรน้้าหนักการลงทุนในตราสารแต่ละประเภท รวมถึงกลุ่มธุรกิจ (Sectors) ที่จะลงทุนจะเป็นไปตามดุลพินิจของ
ผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวะตลาดการลงทุนในขณะนั้นๆ หรือการคาดการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน
อนาคต 

2. กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: 
    มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

 ผู้ลงทุนที่เข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไม่สามารถขายคืนได้ใน
ช่วงเวลา 1 ปี 

 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดต่้าลงจนต่้ากว่ามูล
ค่าที่ลงทุนและท้าให้ขาดทุนได้ 

 ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะส้ันจากการจับจังหวะตลาด (market timing) 
 เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นและหรือตราสารของประเทศญี่ปุ่น โดยรับความ

เส่ียงได้สูง สามารถลงทุนระยะยาวและรับความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและความเส่ียงเฉพาะของ
การลงทุนในหุ้นและหรือตราสารประเทศญี่ปุ่น รวมถึงความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนได้ โดยผู้ลงทุนในกองทุนนี้สามารถ
รับความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้ 

กองทนุรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร 
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ้านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่รบ 
 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนน้ี 
 
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ 

อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 
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แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

 
 
 
 
 
 

 

 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

ค ำเตือนท่ีส ำคัญ 
 การก้าหนดเป้าหมายอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นเพียงเป้าหมายที่เป็นเหตุให้มีการรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนเท่านั้น ไม่ใช่การประมาณการหรือการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ ท้ังนี้ หากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปล่ียนแปลงไปจากการคาดการณ์ กองทุนรวมอาจไม่ด้าเนินการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติก็ได้ 

 กองทุนนี้ ไม่ได้เป็นกองทุนที่คุ้มครองเงนิต้น หรือรับประกันผลตอบแทน และกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศเป็นหลักโดย
เฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  โดยสามารถพิจารณาลงทุนในตราสาร
ทุนและหรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนและหรือตราสารหนี้ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น กองทุนจะมีความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนในต่างประเทศดังกล่าว เช่น ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ความเส่ียงการเปล่ียนแ ปลง
ทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน  อัตราดอกเบี้ย และ ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร  
ความเส่ียงด้านการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเส่ียงในการบังคับใช้ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการควบคุม
อัตราแลกเปล่ียนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อก้าหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงิน
เฟ้อ  รวมถึงความจ้ากัดของ ความคุ้มครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน ความเส่ียงที่ทางการของต่างประเทศ อาจออก
มาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท้าให้กองทุนไม่สามารถน้าเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้
ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก้าหนด เป็นต้น 

 การก้าหนดเป้าหมาย 10.96 บาท/หน่วยไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน 1 ปีแรกห้ามขาย 
 กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ปุ่น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทุน

โดยรวมของตนเองด้วย 

 

ต่ ำ สูง 

1 8 

7 2 

3 
4 5 6 

เสี่ยงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมำก 

โอกำสขำดทุนเงินต้น 
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ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคญั 
 
ความผันผวนของผลการด้าเนินงาน (SD) 
ต่ ำ                   สูง 

≤ 5% 5 – 10% 10 -15% 15 - 25% > 25% 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีมูลค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองท้ังในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่ง
พิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 

 

การกระจุกตวัในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกวา่ 10%  ของ NAV รวมกัน 

ต่ ำ                   สูง 
≤ 10% 10 – 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นท่ีมีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญา
น้ัน รายใดรายหน่ึงมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน 
ท้ังนี้  การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ 
1.  ตราสารหน้ีภาครัฐไทย  
2.  ตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
3.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารท่ีมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุกระจุกตวัในหมวดอตุสำหกรรมใดอตุสำหกรรมหนึง่ (High Sector Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน 
ต่ ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมหน่วยลงทุนในต่างประเทศและกองทุนตราสารทุน 

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถงึการลงทุนในตราสารท่ีผู้ออก
เสนอขายอยู่ในประเทศไทย 

ต่ ำ                   สูง 
< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ปุ่น 

 
 
 
 

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk) 

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร (high issuer concentration risk) 
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การป้องกันความเส่ียง fx 
ต่ ำ                   สูง 

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

หมายเหตุ :  กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็น 97.62% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ 

*คุณสามารถดขู้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี่  www.thanachartfundeastspring.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 
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ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก: 
ชื่อทรัพย์สนิ  % ของ NAV 

1 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Nikko Exchange Traded Index Fund 
TOPIX (1308JP) 

2.หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Daiwa ETF-TOPIX (1305JP) 
3. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : TOPIX Exchange Traded Fund 

(1306JP) 
4. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : MAXIS TOPIX ETF (1348JP) 
5. หุ้นสามัญ : FUJITSU LTD (6702JP)                                                                           
                                          รวมทั้งสิ้น 

 
14.66% 

14.61% 

14.55% 

14.54% 
9.42% 
67.78% 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ทัง้นี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่  www.thanachartfundeastspring.com 

 

 

 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินที่ลงทุน 
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สูงสุดไม่เกิน 0.161 สูงสุดไม่เกิน 0.134
ผู้ดูแผลประโยชน์
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก บจำกกองทุนรวม

นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน   1  

ตำมที่จ่ำยจริง

สูงสุดไม่เกิน      

สูงสุดไม่เกิน    1 
สูงสุดไม่เกิน   1  

ผู้ดูแลผลประโยชน์

 
 
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*  

 

 

*ข้อมูล : 26 มี.ค. 2562 – 25 มี.ค. 2563 

**ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยเปน็อัตราที่รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) 
หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมลูค่าธรรมเนยีมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com 

 
รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขาย* 1.070% 0.535% 
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน* 1.070% ยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน** 

1.070% เรียกเก็บเท่ากับค่าธรรมเนียมใน
การขาย (ถ้ามี) และรับซื้อคืน(ถ้า

มี)โดยไม่เรียกเก็บซ้้าซ้อน 
การโอนหน่วย 53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 

หรือตามอัตราที่นายทะเบียน
ก้าหนด 

20 บาท ต่อ รายการ 

หมายเหตุ : *ค่าธรรมเนียมดังกลา่วรวมภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 

ค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนยีมที่เรียกเก บจำกกองทุนรวม (% ต่อป ของ NAV) 

ค่ำธรรมเนยีมที่เรียกเก บจำกผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่ำซื้อขำย) 
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*ผลการด้าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต 

 
 
*ผลการด้าเนนิงานปี 2563 ข้อมลู ณ วันที่  29 มิ.ย 2563 
ตัวชีว้ัดของกองทุนรวมนีใ้ช้ คา่เฉล่ียระหว่างดัชน ีTOPIX Index (BBG: TPX Index) ในสัดส่วนร้อยละ 50 และ Japan 1 
Year Government Bond (BBG: GTJPY1Y Corp) ในสัดส่วนร้อยละ  50  
และในการแสดงดชันีชีว้ัดผลการด้าเนินงานดังกลา่ว บริษัทจัดการจะแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ท่ี
สอดคล้องกับการวดัผลการดา้เนนิงานของกองทุน ณ วันทา้การท่ีค้านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการด าเนินงาน (ค านวณตามปีปฏิทิน)

* T-JPChallenge1 จัดตัง้กองทุนเม่ือวันที่ 26 มี.ค. 2558

* ผลการด าเนินงานป ี2563 ข้อมูล ณ.วันที่ 29 มิ.ย. 2563
*ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เปน็สิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต*
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T-JPChallenge1

Benchmark

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. แบบย้อนหลังตำมป ปฎิทิน 

2. กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ป  คือ -32.88% 

   ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 14.06% ต่อป * 
*ค่า SD ของกองทุนย้อนหลังเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแตว่ันที่รายงาน ทั้งนี้กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งมาแล้วน้อยกว่า 5 ปี จะเป็นค่า 

SD ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตั้งแตว่ันทีจ่ดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมจนถึงวันที่รายงาน 

4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ  

5. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 
*คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com 
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                        (%) 30          2563 

 
             3       Percentile 6       Percentile 1    Percentile 3    Percentile 5    Percentile 10    Percentile               

                -3.55 13.35 - -3.55 - 6.54 - -0.22 - -2.19 - - - -1.89 

             -0.58 0.69 - -0.58 - 1.30 - -1.96 - 1.04 - - - 1.53 

             2 -4.34 5.58 - -4.34 - 0.81 - -0.14 - 0.08 - - - 0.45 

                  
           

26.90 23.15 - 26.90 - 20.21 - 16.83 - 17.22 - - - 16.91 

                          13.44 11.63 - 13.44 - 11.60 - 24.71 - 19.99 - - - 19.58 

                         2 14.73 12.69 - 14.73 - 11.19 - 9.09 - 10.21 - - - 10.07 

                1                     %       

             
             2 : 

Japan 1 Year Government Bond (THB), TOPIX Index (THB) 
Japan 1 Year Government Bond, TOPIX Index (JPY) 

                                                                        (Peer Percentile) 

1.                                                                             

2.                                      www.aimc.or.th 

3.                                                                                                                                                                 

                                                                        (Percentiles)                                                               100                          
                                             (                                  (Standard deviation)                                            

  
- 5th Percentile                 5 - 25th Percentile                 25 - 50th Percentile                 50 

- 75th Percentile                 75 - 95th Percentile                 95 
  

4.                                                             
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นโยบายการจ่ายปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
วันท่ีจดทะเบียน 
อายุโครงการ 

ไม่จ่าย 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ้ากัด (มหาชน) 
วันท่ี 26 มีนาคม 2558 
ไม่ก้าหนด 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน วันท้าการซื้อ                                : ทุกวันท้าการระหวา่งเวลาเริ่มท้าการถึง 15:30 น. 
มูลค่าขั้นต่า้ของการซื้อครั้งแรก      : 1,000 บาท 
มูลค่าขั้นต่า้ของการซื้อครั้งถัดไป   : 1,000 บาท 
วันท้าการขายคืน                         : ทุกวันท้าการระหวา่งเวลาเริ่มท้าการถึง 15:30 น. 
มูลค่าขั้นต่า้ของการขายคืน          : 1,000 บาท 
ยอดคงเหลือขั้นต่า้                       : ไม่ก้าหนด 
จ้านวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่า้ : 100 หน่วย 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน      : ภายใน 5 วันท้าการ 
คุณสามารถตรวจสอบมูลคา่ทรัพย์สินรายวันได้ที่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 1.ธนาคารธนชาต จา้กัด (มหาชน) 
2.บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จา้กัด 
3.บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเีอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จา้กัด 
4.บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) 
5.บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ้ากัด (มหาชน) 
6.บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรสั จ้ากัด (มหาชน) 
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน รายชื่อ 
นางสาวธีรนุช     ธรรมภิมุขวัฒนา                      

วันท่ีเริ่มบริหารกองทุน 
12 มิ.ย.2562 

อัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR) 

0.30 เท่า 
 

ติดต่อสอบถาม 
รับหนังสือชี้ชวน 
ร้องเรียน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ้ากดั 
ที่อยู่  :  ห้อง 902 – 908 ชั้น  9  อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944  
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 0-2126-8399  โทรสาร 0-2217-5281 
Website : www.thanachartfundeastspring.com 
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com 

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

  

ข้อมูลอื่นๆ 

mailto:mailus@thanachartfund.com
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เส่ียงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ้านวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของส้านักงาน ก.ล.ต. 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส้านักงาน ก.ล.ต. ได้

รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส้าคญั ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการด้าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ท้าให้ผู้อื่นส้าคัญผิด 
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1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) 

(1) กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี้ เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปล่ียนแปลงในทิศ
ทางตรงข้ามกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปัรบตัวสูงขึ้น 
อัตราดอกเบี้ยของตราสารหน้ีที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ท่ีออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายใน
ระดับราคาที่ต่้าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉล่ียของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับ
การเปล่ียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration ต่้ากว่า 

(2) กรณีกองทุนรวมตรำสำรทุน หมายถึง ความเส่ียงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็น
ต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุน
รวมมีความผันผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 

2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 
(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำรรำยในรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 

เกิดจากการกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10%  ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อการด้าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการ
ด้าเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร 

(2) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration 
Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตการณ์ที่
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด้าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

(3) ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุดตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด้าเนินงานที่ผันผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ 

3. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของ
อัตราแลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาท
อ่อนแต่ขายท้าก้าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน
ในช่วงที่บาทแข็งและขายท้าก้าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกัน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมือส้าคัญในการบริหารความเส่ียงดังกล่าว ซึ่งท้าได้ดังต่อไปนี้ 

 ป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด: ผู้ลงทุนไม่มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน: โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเส่ียงไว้อย่างชัดเจน ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจาก

อัตราแลกเปล่ียน 
 อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

เนื่องจากการป้องกันความเส่ียงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเส่ียง
หรือไม่ 

 ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย: ผู้ลงทุนมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ค ำอธิบำยควำมเสี่ยง 
 


