
ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 
 

 
 
 

 กองทุนเปิดธนชำต อีสทส์ปริง Global Capital Growth เพ่ือกำรออม 
Thanachart Eastspring Global Capital Growth Super Savings Fund 

(T-ES-GCG-SSF) 
กองทนุรวมตรำสำรทุน 

กองทนุรวมเพือ่กำรออม (Super Savings Fund : SSF) 
กองทนุรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมีควำมเส่ียงต่ำงประเทศ 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุน 
ธนชำต จ ำกัด 

(กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต : 
ได้รับกำรรับรอง CAC) 

 

ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงแรกได้  
ทั ้งนี ้บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร 

ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชนท์ำงภำษีทีร่ะบุไว้ในคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรออมตำม
ประกำศกำรลงทุนด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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1. นโยบำยกำรลงทนุ : 

 
1.1 ทรพัยสิ์นท่ีกองทนุรวมลงทนุ 

 
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน AMUNDI FUNDS 
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH (กองทุนหลกั) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I2 USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอ
ขายผูล้งทุนสถาบนั ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงคใ์นการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน โดยกองทุนจะ
ลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่มลูค่าหลักทรพัยต์ามราคาตลาดที่มีขนาดใหญ่ จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก์ 
(Luxembourg) ด าเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย Amundi 
Luxembourg SA  และลงทนุในรูปสกลุเงินดอลลารส์หรฐั 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds 
หรือลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต์่างประเทศได้ หรือเปล่ียนกลบัมาเป็น Feeder Fund ได ้โดยไม่
ท าใหร้ะดบัความเส่ียงของการลงทนุ (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ โดยขึน้กบั
สถานการณ์ตลาด และตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะด าเนินการแจง้  
ผูถื้อหน่วยลงทนุล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั โดยผ่าน www.thanachartfundeastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่
บรษิัทจดัการก าหนด ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงการลงทนุดงักล่าว 
 
ทัง้นี ้การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลกัจะอยู่ในรูปของเงินดอลลารส์หรฐั โดยกองทุนอาจเขา้ท าสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดลุยพินิจ
ของผูจ้ดัการกองทนุ  
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ได ้รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้
แฝง (Structured Note) นอกจากนี ้การลงทนุทัง้ในและต่างประเทศอาจมีการลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความ
น่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี ้ที่ ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated) และหลกัทรพัยท์ี่มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) 
 

1.2 นโยบายการลงทนุของกองทนุต่างประเทศ 
 

กองทุนหลัก มีวัตถุประสงคใ์นการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัท  
ทั่วโลก ที่มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดที่มีขนาดใหญ่  
 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 
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กองทนุจะลงทนุอย่างนอ้ยรอ้ยละ 51 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน ในตราสารทนุ โดยบรษิัทนัน้ตอ้งมีมลูค่า
หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดอย่างนอ้ย 4 พนัลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐั 
 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนไม่เกินรอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิในตราสารทุน ของบรษิัทที่มีภูมิล าเนาใน
ตลาดเกิดใหม่ และส าหรบัการลงทนุนี ้ไม่มีขอ้จ ากดัในสกลุเงินท่ีลงทนุ 
 
นอกเหนือจากนโยบายขา้งตน้กองทนุอาจลงทนุในตราสารทนุอื่น ๆ equity-linked instruments, ตราสารหุน้แปลง
สภาพ, ตราสารหนี ,้ตราสารตลาดเงินและเงินฝาก  กองทุนสามารถลงทุนในกองทุนตามเกณฑ์  UCITS / UCIs   
ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถเขา้ถึงขอ้มลูกองทนุหลกัเพื่อศกึษาขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่ 
https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1691799990  
  

2. กลยุทธใ์นกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: 
 

2.1 กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่ อการออม มุ่งหวังให้ผลการด าเนินงาน
เคลื่อนไหวตามกองทนุหลกั (passive management) 

 
2.2 กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH (กองทุนหลกั) มีกลยุทธใ์นการบรหิาร

แบบเชิงรุก (Active) 
 
 
 
 
 
▪ นกัลงทนุท่ีตอ้งการกระจายการความเส่ียงในการลงทนุไปยงัต่างประเทศ โดยสามารถลงทนุระยะยาวและยอมรบัความ

เส่ียงของการลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นทั่วโลก ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน  และความผันผวนของการ
เปล่ียนแปลงของมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศ (กองทนุหลกั) ได ้
 

▪ นกัลงทุนที่ตอ้งการลงทุนเพื่อน าไปลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เนื่องจากการลงทนุในหน่วยลงทนุเพื่อการออม
จะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี เมื่อลงทนุแลว้ตอ้งถือหน่วยลงทนุไวไ้ม่นอ้ยกว่า 10 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีซือ้หน่วยลงทนุ 

 

กองทุนรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 
▪ นกัลงทนุท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุนีใ้นระยะอนัใกล ้

 
▪ นกัลงทนุที่ไม่สามารถรบัความผนัผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวได้ หรือรกัษาเงินตน้

ใหอ้ยู่ครบ 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 
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▪ นกัลงทนุท่ีไม่สามารถลงทุนระยะยาว 10 ปีได ้เนื่องจากการถือหน่วยลงทนุเพื่อการออมเพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชนท์าง
ภาษีจะตอ้งถือหน่วยลงทนุครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรก าหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ำเตือนทีส่ ำคญั 
 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Capital Growth เพื่อการออม นีม้ิใช่กองทุนคุม้ครองเงินตน้ ผู้ลงทุนจึงมี

ความเส่ียงของเงินตน้จากการลงทนุ 
 

2. กองทนุเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ Global Capital Growth เพื่อการออม อาจจะเขา้ลงทนุในกองทุนหลกัในรูปสกุลเงิน
ดอลลารส์หรฐั และอาจจะเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อป้องกนัความเส่ียงใน
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ทัง้นี ้เนื่องจากกองทุนไม่ไดป้้องกันความ
เส่ียงอตัราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรือไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน / หรือไดร้บัเงินคืนต ่า
กว่าเงินลงทนุเริ่มแรกได ้     

 

3. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม และกองทุน AMUNDI FUNDS POLEN 
CAPITAL GLOBAL GROWTH (กองทุนหลกั) อาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึง
เหมาะสมกับผูล้งทุนที่ตอ้งการผลตอบแทนสูงและสามารถรบัความเส่ียงไดสู้งกว่าผูล้งทุนทั่วไป   ผูล้งทุนจึงควร
ลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเขา้ใจในความเส่ียงของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ และผูล้งทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณก์ารลงทนุวตัถปุระสงคก์ารลงทนุ และฐานะการเงินของผูล้งทุน
เอง 

 

4. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้แฝงท าใหก้องทุนนี ้มีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้งทนุที่ตอ้งการผลตอบแทนสงู 
และสามารถรบัความเส่ียงไดส้งูกว่าผูล้งทนุทั่วไป 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี ้
 

▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม หรือสอบถำมผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ 

อย่ำลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 



หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส ำคญั หนำ้ 5 / 19 กองทุนเปิดธนชำต อีสทส์ปริง Global Capital Growth เพื่อกำรออม 

5. กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Capital Growth เพื่อการออม ลงทุนกระจุกตวัอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา  
ผูล้งทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

 

6. การลงทุนทั้งในและต่างประเทศสามารถลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งตราสาร non-investment grade / unrated / unlisted 
ดงันัน้ ผูล้งทนุอาจมีความเส่ียงที่สงูขึน้มากกว่ากองทนุรวมทั่วไป เช่น ความเส่ียงจากการผิดนดัช าระหนีข้องผูอ้อก
ตราสารหรือความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นตน้      

 

7. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรบัค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทนุเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
ก็ไดใ้นกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า การหยุดรบัค าสั่งดงักล่าวจะเป็นการรกัษาประโยชนก์องทนุและผูถื้อหน่วยลงทุน 
โดยบริษัทจดัการจะประกาศล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วันก่อนการหยุดรบัค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ 
โดยติดประกาศดังกล่าวไวท้ี่บริษัทจดัการ ส านักงานและสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน และแจง้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีประกาศหยดุรบัค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้
เป็นการชั่วคราวหรือถาวร 

 

8. กองทุนหลักมีการจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ ถอน
หน่วยลงทนุเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหลกั กองทนุหลกัจะทยอยรบัค าสั่งไถ่ถอนหน่วย
ลงทนุ และจดัสรรการไถ่ถอนตามสดัส่วนท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุไดส่้งค าสั่งมา เพื่อไม่ใหม้ีการไถ่ถอนเกินกว่ารอ้ยละ 10 
ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหลกั โดยค าสั่งไถ่ถอนท่ีเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน
หลกั กองทนุหลกัจะท ารายการใหใ้นวนัท าการถดัไป โดยค าสั่งดงักล่าวจะไดร้บัสิทธิในการจดัสรรก่อน 

 

9. เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกฏเกณฑข์องกองทุนหลัก บริษัทจดัการอาจน าส่งขอ้มลูของผูถื้อหน่วยลงทุนนี ้
(รวมถึงผูเ้คยถือหน่วยลงทุนนี)้ ไปยงักองทุนหลัก(รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้ง) และหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งทัง้ในและ
ต่างประเทศในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองหน่วยกองทุน (ทั้งทางตรงและทางออ้ม) มากกว่า 
10% ของหน่วยกองทุน หรือ ตามค าขอ/เกณฑข์องกองทุนหลัก รวมถึงการขอขอ้มลูเพิ่มเติมจากผูถื้อหน่วยและ/
หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ผูถื้อหน่วยลงทนุท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่าน นอกจากนี ้
บริษัทจดัการอาจจะระงบัหรือหยุดใหบ้ริการและด าเนินการใหม้ีการขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่
ไม่ให้ความร่วมมือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนที่เข้าเกณฑ์ตอ้งห้ามตามข้อก าหนดของกองทุนหลักในการด าเนินการ
ดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมด ทัง้นี ้ใหถื้อว่า บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนไดร้บัความ
ยินยอมจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ในการใหข้อ้มลูดงักล่าว  

 

10. ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัสิทธิประโยชนท์างภาษี ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ท่ีระบไุวใ้นคู่มือการลงทนุในกองทุน
รวมเพื่อการออม หากไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการลงทุนและจะตอ้งคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที่ไดร้บั พรอ้มเงินเพิ่ม
ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรษัฎากร 

 
11. ผูถื้อหน่วยยลงทนุจะไม่สามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นหลกัประกนัได ้
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12. ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม
เท่านัน้ (ไม่สามารถสบัเปล่ียนระหว่างหน่วยลงทุนเขา้หรือออกจากกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ) ซึ่งเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งประกาศก าหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลงั  
 

13. บรษิัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชนก์บั  
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรฐัอเมรกิาหรือที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา
หรือผูถื้อ Green Card ที่ออกประเทศสหรฐัอเมรกิา  

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักล่าว        

3)  หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4)  ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รบัช าระเงิน

เก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี ้รวมถึงผูล้งทุนที่ใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการท่ีตัง้อยู่
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว       

5)  กองทรพัยสิ์นของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้ 1 - 4       
 บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม ส าหรบัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 
 

14. ในกรณีที่บรษิัทจดัการมีพนัธะสญัญาหรือขอ้ตกลงกบัรฐัต่างประเทศหรือหน่วยงานของรฐัต่างประเทศหรือมีความ
จ าเป็นตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนี ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น 
ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ ผูถื้อหน่วย
ลงทุนไดร้บัทราบและตกลงยินยอมใหสิ้ทธิแก่บรษิัทจดัการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
พันธสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือกฎหมายของรฐัต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของผูถื้อหน่วย
ลงทุน การหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินไดข้องผูถื้อหน่วยลงทนุ ตลอดจนการขอค ายินยอมขอ้มลู และเอกสารเพิ่มเติม
จากผูถื้อหน่วยลงทุน และมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ  าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิตามพนัธสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือ
กฎหมายของรฐัต่างประเทศ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วน  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 
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ปัจจัยควำมเส่ียงทีส่ ำคัญ 
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD) 
ต ่ำ  สูง 

< 5% 5 – 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (high issuer concentration risk) 
การกระจกุตวัในผูอ้อกตราสารรวม 
ต ่ำ สูง 

< 10% 10% – 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

จารณาจากการลงทนุแบบกระจกุตวัในตราสารของผูอ้อกตราสาร คู่สญัญา หรือบคุคลอื่นท่ีมีภาระผกูพนัตามตราสารหรือ
สญัญานัน้ รายใดรายหนึง่มากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั 
ทัง้นี ้ การลงทนุแบบกระจกุตวัไม่รวมถึงกรณีการลงทนุในทรพัยสิ์นดงันี ้
1.  ตราสารหนีภ้าครฐัไทย  
2.  ตราสารภาครฐัต่างประเทศที่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได  ้
3.  เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ี

สามารถลงทนุได ้

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง (High Sector 
Concentration Risk) 
การลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 
ต ่ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Information Technology และ Communication 
Discretionary 
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้ไม่รวมถงึการลงทนุในตราสารท่ีผูอ้อก
เสนอขายอยู่ในประเทศไทย 
ต ่ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน fx 
ต ่ำ        สูง 

ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางส่วน ดลุยพินิจ ไม่ป้องกนั 
หมายเหตุ: กองทุนมีการป้องกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนคิดเป็น 50-100% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ 

*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ่มเตมิไดท้ี่  www.thanachartfundeastspring.com 

http://www.thanachartfund.com/
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ช่ือทรัพยส์ินทีล่งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก: 

ชื่อทรัพยส์นิ Credit rating % ของ NAV 

1. หน่วยลงทนุของกองทนุตราสารทนุ : AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL 
GLOBAL GROWTH Class I2 USD (AMPCGIU)                                   
                                                 

 
- 

รวมทัง้สิน้ 
 

86.97% 

86.97% 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัท่ี  30 ธนัวาคม 2564 ทัง้นีค้ณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 

 

 

http://www.thanachartfundeastspring.com/
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณุจะไดร้บั ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วก่อนการลงทนุ* 
 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

 
*ขอ้มลู : ณ  3 พ.ย 2563 – 2 พ.ย 2564 
**ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) 
หมายเหต:ุ ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูค่าธรรมเนียมยอ้นหลงั 3 ปี ในหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็มไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
 
ค ำอธิบำยเพิ่มเติม :  
1. รอ้ยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี ้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแล

ผลประโยชน ์นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์กองทนุรวม ณ วนัท่ีค านวณ (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 
2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เป็นค่าใชจ้่ายที่ประมาณการได ้
3. ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทน

เนื่องจากการที่กองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ( loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการใหเ้งินจ านวนดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุ 

 
 
 
 

    

สงูสดุไม่เกิน สงูสดุไม่เกิน 0.1  

ผูดู้แผลประโยชน์
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น รวมค่าใช้จ่ายการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน      

สูงสุดไม่เกิน      

ผู้ดูแลผลประโยชน์

v

v

vv

v

สูงสุดไม่เกิน      สูงสุดไม่เกิน      

สูงสุดไม่เกิน      

http://www.thanachartfundeastspring.com/
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ขำย) 
 

รำยกำร อัตรำตำมโครงกำร (%) อัตรำเกบ็จริง  
(รวม VAT)(%) 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee)  1.50% ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN)3 1.50% ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT)3 มี 214 บาทต่อรายการ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ (ถา้มี) 
ค ำอธิบำยเพิ่มเติม :  
1. บริษัทจดัการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกบัผูล้งทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผูล้งทนุไม่

เท่ากัน  โดยบริษัทจดัการจะขอยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวส าหรบัผูล้งทนุประเภทสถาบนัที่เปิดบญัชีซือ้
ขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการโดยตรง ไดแ้ก่ ผูล้งทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยพระราชบัญญัติ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
ธุรกิจประกนัชีวิตและประกนัภยั ธนาคารเฉพาะกิจ กองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ  

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไดใ้นช่วงแรก ทั้งนี ้หากมีการเปล่ียนแปลง บริษัท
จดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : 
3.1 กรณีสบัเปล่ียน SSF ภายในบลจ.ธนชาต : ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน 
3.2 กรณีสบัเปล่ียน SSF ไปยงับลจ.อื่น : เรียกเก็บ 214 บาทต่อรายการ 

 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีส่ ำคัญของกองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL 
GROWTH 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย อตัรารอ้ยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) รอ้ยละ 0.85 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Entry charge) ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Exit charge) ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Other Expenses) สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 0.15 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ

ของกองทนุ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดที่ประมาณการ
ได ้(Ongoing charge) 

รอ้ยละ 1.01 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
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*ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต* 

 
1. ตัวชีว้ัดทีใ่ช้เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน:  

คือ ควรเปรียบเทียบกบัตวัชีว้ดัของกองทนุหลกั คือ MSCI ACWI Net Total Return USD ในรูปสกลุเงิน
ดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

 

2. กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ  -8.00%* 
* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถงึวนัท่ีรายงาน 
 

3. ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 16.81% ต่อปี* 
* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถงึวนัท่ีรายงาน 

 

4. ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ GLOBAL EQUITY 
 
5. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 

*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่www.thanachartfundeastspring.com 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน (ค านวณตามปีปฏิทิน)

* T-ES-GCG-SSF จดัตัง้กองทุนเม่ือวันที่ 3 พ.ย. 2563

* ผลการด าเนินงานปี 2564 ขอ้มลู ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2564
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6. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน 
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1691799990 

 
 
ที่มา : FACTSHEET Data as of  31/1/2022 
 
 
 
 
 

ผ การด าเน  นงานย อนห  ง (%) 30   นวาคม 2564 

 
ต   งแตต่ น ี 3 เด อน Percentile 6 เด อน Percentile 1  ี Percentile 3  ี Percentile 5  ี Percentile 10  ี Percentile   ดต   งกองทนุ 

             32.13 5.12 50th 10.01 25th 32.13 5th - - - - - - 38.10 

             2 18.79 6.74 25th 5.61 50th 18.79 50th - - - - - - 29.82 

                15.94 5.50 50th 3.27 75th 15.94 75th - - - - - - 20.83 

                          12.03 13.94 50th 11.98 25th 12.03 50th - - - - - - 12.09 

                             14.58 15.41 50th 13.64 50th 14.58 75th - - - - - - 14.43 

                         2 11.63 13.10 25th 11.66 25th 11.63 50th - - - - - - 11.66 

ผลการด าเนนิงาน 1 ปีขึน้ไป ค านวณเป็น % ต่อปี 

ดชันีมาตรฐาน 2 MSCI ACWI Net Total Return USD 

 

ดชันีมาตรฐาน MSCI ACWI Net Total Return THB 

ข อม  เ รยี เทยี ผ การด าเน  นงานแ  เ อร  เ  นต  ท   31   นวาคม 2564 

AIMC Category Peer Percentile 
Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

Global Equity 

5th Percentile 9.24 10.52 29.48 25.49 15.59 11.82 10.49 9.79 9.64 12.20 11.37 10.80 

25th Percentile 6.31 7.07 20.66 22.73 12.16 10.41 13.21 12.03 11.17 14.12 12.51 11.64 

50th Percentile 3.61 3.47 16.18 18.66 10.25 7.79 16.14 14.16 14.15 15.75 13.46 14.23 

75th Percentile -1.52 -3.42 7.61 14.30 6.52 1.54 19.85 18.26 17.39 18.29 15.80 16.09 

95th Percentile -12.29 -25.06 -20.78 6.14 4.24 -6.04 36.12 32.10 26.77 30.05 26.55 29.44 

ข อตก งแ  เง อ่น ขของข อม  เ รยี เทยี ผ การด าเน  นงานแ  เ อร เ  นต   ท   (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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นโยบำยกำรจ่ำยปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
วันทีจ่ดทะเบียน 3 พฤศจกิายน 256  
อำยุโครงกำร ไม่ก าหนด 
ซือ้และขำยคนืหน่วย
ลงทนุ 
 

วนัท าการซือ้หน่วยลงทนุ : 
-  มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก : 1 บาท 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป : 1 บาท 

วนัท าการขายคืนหน่วยลงทนุ : 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน : 1 บาท 
- มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า  : ไม่ก าหนด 
- จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 
- ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทนุ (รบัเงินภายใน T+ ) 
กำรรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุอตัโนมตัิ (AR) 

ไม่มี 

 คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรพัยสิ์นรายวนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
รำยชื่อผู้จัดกำร
กองทุน 

ชื่อ 
ดร.ธีรนชุ ธรรมภิมขุวฒันา 
นายกาย ศิรพิรรณพร 
นางสาวนนัทนชั กิตเิฉลิมเกียรติ  

ต าแหน่ง/บรหิารจดัการดา้น 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

     ผูจ้ดัการกองทนุ 
     ผูจ้ดัการกองทนุ 

วนัท่ีเริ่มบรหิารกองทนุนี ้
22/12/256  
   1/7/256  
16/8/256  

อัตรำส่วนหมุนเวียน 
กำรลงทนุของกองทุน 
(PTR) 

0.01 เทา่ 

ผู้สนับสนุนกำรขำย
หรือรับซือ้คนื 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
หรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้ (ถา้ม)ี 

ติดต่อสอบถำม 
รับหนังสอืชีช้วน 
ร้องเรียน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
ที่อยู่  :  หอ้ง 902 – 908 ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์เลขที่ 944 ถนนพระราม 4  
 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศพัท ์0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801 
Website : www.thanachartfundeastspring.com   
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com 

อนุญำตให้ผู้ทีมี่
สัญชำติ US ลงทุน  

ไม่อนญุาตใหผู้ท้ี่มีสญัชาติ US ลงทนุ 
 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

http://www.thanachartfund.com/
http://www.thanachartfund.com/
mailto:mailus@thanachartfund.com
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ธุรกรรมทีอ่ำจ
ก่อใหเ้กดิควำมขดัแย้ง
ทำงผลปรโยชน ์

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

▪ การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความ
เส่ียงจากการลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

▪  ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุป
ขอ้มลูส าคญั วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวม
และขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 

 
 
รำยละเอียดกองทุนหลัก : AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH 

 

ชื่อกองทนุหลกั กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH 

Class I2 USD 

ISIN Code LU1691799990 

Bloomberg Code AMPCGIU LX 
วนัจดัตัง้กองทนุ  
(Inception Date) 

20 พฤศจิกายน 2561 
 

สกลุเงินฐาน  
(base currency) 

ดอลลารส์หรฐั  USD 
 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) MSCI ACWI Net Total Return USD  
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการ
ลงทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH มีวตัถุประสงคใ์น
การลงทุนเพื่อเพิ่มมลูค่าเงินลงทุน โดยกองทนุจะลงทุนในตราสารทุนของบรษิัททั่วโลก 
ที่มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดที่มีขนาดใหญ่  
กองทนุจะลงทนุอย่างนอ้ยรอ้ยละ 51 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุในตราสารทนุ 
โดยบริษัทนั้นต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอย่างน้อย 4 พันล้านเหรียญ
ดอลลารส์หรฐั 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนไม่เกินรอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ในตราสาร
ทุนของบริษัทที่มีภูมิล าเนาในตลาดเกิดใหม่ และส าหรบัการลงทุนนี ้ไม่มีขอ้จ ากัดใน
สกลุเงินท่ีลงทนุ 
นอกเหนือจากนโยบายข้างตน้กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนอื่นๆ equity-linked 
instruments, ตราสารหุ้นแปลงสภาพ, ตราสารหนี ้,ตราสารตลาดเงินและเงินฝาก  
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กองทุนสามารถลงทุนในกองทุนตามเกณฑ์  UCITS / UCIs  ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของ
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 

อายกุองทนุ ไม่ก าหนด 

นโยบายจา่ยเงินปันผล ไม่มี 
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ทกุวนัท าการ 

บรษิัทจดัการกองทนุ 
(Management Company) 

Amundi Luxembourg SA  
5, allée Scheffer 
2520 Luxembourg 
Grand-Duchy of Luxembourg 

ผูร้กัษาทรพัยสิ์นของกองทนุ 
(Custodian Bank) 

CACEIS Bank, Luxembourg Branch 
5, allée Scheffer 
2520 Luxembourg 
Grand-Duchy of Luxembourg 

ผูต้รวจสอบบญัชีกองทนุ 
(Fund Auditor) 

PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative 
2, rue Gerhard Mercator 
B.P. 1443 
1014 Luxembourg 
Grand-Duchy of Luxembourg 

Website https://www.amundi.lu/amundi-funds 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
(Management Fee) 

รอ้ยละ 0.85 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 

 
ควำมเสี่ยงหลกัในสว่นของ กองทนุ AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH 

เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Capital Growth เพื่อการออม มุ่งเนน้ลงทุนในกองทนุ AMUNDI FUNDS 
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH ซึ่งเป็นกองทุนหลกั ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาและค านึงถึงปัจจยัความเส่ียงต่างๆ
ของ กองทนุ AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH ดงัต่อไปนี ้
 
1. ควำมเสี่ยงทั่วไปเกี่ยวกับกำรลงทุนในกองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH 

เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนใน
ตราสารทุนทั่วโลกที่มูลค่าหลักทรพัยต์ามราคาตลาดที่มีขนาดใหญ่ และกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนอื่น, 
equity-linked instruments, ตราสารหุน้แปลงสภาพ, ตราสารหนี,้ ตราสารตลาดเงินและเงินฝากซึ่งหลักทรพัย ์/ 
ตราสารดงักล่าวอาจมีความผันผวน / การเปล่ียนแปลงของราคาอันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงภาวะตลาด
โดยรวม สภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง สังคม อุตสาหกรรม ตลาดทุน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตรา
แลกเปล่ียน การเปล่ียนแปลงและผลประกอบการของบริษัทที่ออกหุ้น ภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทนั้นๆ การ
คาดการณข์องนกัลงทุน การกระจกุตวัในการลงทนุหลกัทรพัยใ์ดๆ หรือกลุ่มหลกัทรพัยใ์ดๆ ขนาดของบริษัท ฯลฯ 
รวมถึงปัจจยัอื่นๆของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุหลกัลงทนุอยู่ ซึ่งอาจมีผลใหร้าคาหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุซึ่งเป็นหลกัทรพัยใ์น
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กองทุนหลกั ใหผ้ลตอบแทนการลงทุนที่ต  ่ากว่า (Underperform) หรือผนัผวนกว่า หลกัทรพัยอ์ื่นที่ไม่ไดเ้ขา้ลงทุน 
หรืออาจมีสภาพคล่องในการซือ้ขายเปล่ียนแปลงไปจากภาวะปกติ 
 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนควำมผันผวนของรำคำตลำด (Market Risk) 
มลูค่าของทรพัยสิ์นในกองทนุหลกัไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัหลายอย่าง รวมทัง้ความเชื่อมั่นของนกัลงทนุในตลาด
หลกัทรพัยท์ี่หลกัทรพัยใ์นกองทนุซือ้ขาย 
 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้(Default หรือ Credit Risk) 
เนื่องจากกองทุนหลกัสามารถลงทุนในตราสารหนี ้ตราสารตลาดเงิน กองทุนหลกัจึงมีความเส่ียงจากการท่ีลกูหนี ้
หรือคู่คา้จะผิดนดัช าระในตราสารหนีท้ี่ถือครองอยู่ ท าใหก้องทนุอาจขาดทนุจากการลงทนุได้ 
 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) 
กองทุนหลกัอาจไม่สามารถหาผูซ้ือ้ทรัพยสิ์นส าหรบัหลกัทรพัยท์ี่กองทนุหลกัตอ้งการจะขายซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระค่าไถ่ถอนของกองทนุ และในกรณีที่กองทนุหลกัขายหลกัทรพัยเ์พื่อช าระค่าไถ่ถอนตาม
ค าสั่งของกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Capital Growth เพื่อการออม ไม่ได ้ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ Global Capital Growth เพื่อการออม อาจไม่ไดร้บัเงินค่าไถ่ถอนตามเวลาที่ก าหนด อย่างไร
ก็ตาม กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH มีแนวทางการลงทุนในตราสารทุน
อย่างน้อยรอ้ยละ 51 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  ในหลักทรัพยท์ี่มีมูลค่าหลักทรพัยต์ามราคาตลาด
(Market Capitallisation) อย่างนอ้ย 4,000 ลา้นเหรียญดอลล่ารส์หรฐั ดังนั้น อาจช่วยลดความเส่ียงไดใ้นระดับ
หน่ึง 

 
5. ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนอาจท าใหผ้ลตอบแทนกองทนุหลกัเพิ่มขึน้หรือลดลงจากที่นกัลงทนุคาดหวงัจาก
กองทุน กลยุทธก์ารลงทุนที่ใชส้  าหรบัการป้องกันความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียน (ถา้มี)  อาจไม่มีประสิทธิภาพ 
รวมทัง้มีความเส่ียงเพิ่มเติมจากการใชต้ราสารอนพุนัธท์ี่ใชป้้องกนัความเส่ียง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนหลกั
มีการลงทุนในหลักทรพัยส์กุลเงินต่างประเทศ โดยกองทุนหลักอาจจะไม่ไดม้ีการป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน จึงท าใหร้าคาและมลูค่ากองทนุหลกัอาจมีความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนที่ผนัผวนได้ 

 
6. ควำมเสี่ยงด้ำนภำษี (Taxation Risk) 

การเปล่ียนแปลงทางภาษีของประเทศที่กองทุนหลักเขา้ลงทุน หรือในประเทศของกองทุนหลักเอง อาจมีผลต่อ
ราคาและรายไดส้ทุธิจากหลกัทรพัยท์ี่กองทนุหลกัถือครองอยู่ หรือมีผลกระทบกบักองทนุหลกัโดยตรง 

7. ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ ตลำดทุนของประเทศทีก่องทุนลงทุน (Country Risk) 
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศ มีนโยบายการลงทุนหลักในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทต่างๆทั่วโลกท าให้
กองทนุอาจมีความเส่ียงที่มลูค่าอาจลดลงและมีความผนัผวนเพิ่มขึน้ หากประเทศที่กองทุนหลกัไปลงทุนมีปัญหา
ทางการเมือง เศรษฐกิจ ภาวะตลาดที่เปล่ียนแปลงไป กฎหมายหรือขอ้บังคบัต่างๆ รวมถึงขอ้จ ากัดเก่ียวกับการ
ลงทนุของต่างชาติ เช่น ขอ้จ ากดัในการท าธุรกรรมแลกเปล่ียนเงินตรา การแทรกแซงของหน่วยงานรฐั เป็นตน้ และ/
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หรือ เหตุการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตาม จากการที่กองทุนหลักอาจมีการกระจายการ
ลงทนุในหลายประเทศ และหลายกลุ่มอตุสาหกรรม จึงอาจช่วยลดความเส่ียงไดใ้นระดบัหนึ่ง 

 
8. ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ ์(Derivatives) 

ราคาของตราสารอนุพันธท์ี่กองทุนหลักเขา้ลงทุนมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของราคาสินทรพัยอ์า้งอิง 
(underlying) อย่างสูง  ซึ่งอาจท าใหก้ารลงทุนในตราสารอนุพันธ์มีความเส่ียงต่อการขาดทุนที่มูลค่ามากกว่าที่
ลงทนุได ้
  

9. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตลำดเกิดใหม่ หรือในบำงภูมิภำค (Emerging Market Risk) 
การลงทุนในตลาดเกิดใหม่ อาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงมากขึน้จาก สภาพคล่องที่นอ้ย และจากความไม่เพียงพอใน
ด้านโครงสรา้ง ขาดการป้องกัน ไม่มีเสถียรภาพและความไม่แน่นอนที่เก่ียวข้องกับตลาดเงินและตลาดทุน 
กฎหมาย ภาคสงัคม การเมือง เศรษฐกิจ และภาษี 
 

หมายเหต:ุ กรณีที่ขอ้มลูความเส่ียงโดยสรุปของกองทนุหลกั มีความแตกต่างหรือเนือ้หาไม่สอดคลอ้งกบัหนงัสือชีช้วนของ
กองทนุหลกั ใหถื้อเอาตน้ฉบบัของกองทนุหลกัเป็นส าคญั 
 
ควำมเสี่ยงหลักในส่วนของกำรลงทุนของกองทุนเปิดธนชำต อีสทส์ปริง Global Capital Growth เพื่อกำรออม  
มีดังนี ้
 
1. ควำมเสี่ ยงอันสืบ เน่ื องจำกกำรลงทุน ในกองทุน  AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL 

GROWTH 
เนื่องจากกองทนุเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ Global Capital Growth เพื่อการออม มีนโยบายที่เนน้การลงทนุในกองทุน 
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี ดงันัน้ 
ความเส่ียงของกองทุน   AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นใน
หวัขอ้ “ความเสีย่งหลกัในส่วนของกองทุน  “AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH” จึงเป็น
ความเส่ียงของกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Capital Growth เพื่อการออม ดว้ย ดงันัน้ ผูล้งทุนในกองทุน
เปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม จึงควรศึกษาและยอมรบัความเส่ียงของกองทุน 
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH ได ้
 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk)  
 จากการที่กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH ที่กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง 

Global Capital Growth เพื่อการออม เขา้ลงทุน มีการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินดอลล่าร์
สหรฐั ในขณะที่กองทนุเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ Global Capital Growth เพื่อการออม มีการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น
สทุธิ (NAV) ในรูปของเงินบาท  

 
 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Capital Growth เพื่อการออม จึงมีความเส่ียงของความผนัผวนของอัตรา

แลกเปล่ียนระหว่างเงินดอลล่ารส์หรฐักบัเงินบาท  กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้จากวนัที่กองทุนเขา้ลงทุน
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เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลล่ารส์หรฐั ท่ีเขา้ลงทุนนัน้ (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั เป็น 33 บาท) จะท าให้
กองทนุไดร้บัดอกเบีย้รบัตามงวดและ/หรือเงินตน้เมื่อครบก าหนดของตราสารเป็นเงินบาทในจ านวนที่นอ้ยลง ซึ่งจะ
ท าใหผ้ลตอบแทนของการลงทนุต ่ากว่าที่คาดไว ้ในทางกลบักนั หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 
1 ดอลลารส์หรฐั เป็น 40 บาท) จะท าใหม้ลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุเมื่อค านวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึน้ 

 
 ดงันัน้ เพื่อลดความเส่ียงดา้นนี ้กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ Global Capital Growth เพื่อการออม อาจพิจารณา

ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนั้น 
กองทนุจึงยงัคงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอยู่ซึ่งผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนใน
ส่วนท่ีไม่ไดท้  าการป้องกนัความเส่ียงไว ้

 
3. ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรน ำเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  

เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศมีการลงทุนกระจายอยู่ทุกประเทศทั่วโลกท าใหอ้าจมีความเส่ียงที่เกิดจาก
ความไม่แน่นอนหรือการเปล่ียนแปลงภายในประเทศที่กองทุนหลกัไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิด
วิกฤตการณท์ี่ไม่ปกติ ท าใหก้องทนุเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ Global Capital Growth เพื่อการออม ไม่สามารถน าเงิน
กลบัเขา้มาในประเทศได ้หรือสาเหตอุื่นๆ อนัอาจท าใหไ้ม่สามารถช าระหนีไ้ดต้รงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
4. ควำมเสี่ยงจำกสภำพคล่อง (Liquidity Risk)  
 ความเส่ียงที่กองทนุเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ Global Capital Growth เพื่อการออม ไม่สามารถขายหน่วยลงทนุของ

กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH ได้ทัน ต่อการช าระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุน 
หรือความเส่ียงที่กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Capital Growth เพื่อการออม อาจจะไม่สามารถซือ้ขาย
ตราสารท่ีกองทนุลงทนุโดยตรงในจงัหวะเวลาและราคาที่เหมาะสม เพื่อการช าระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทนุได ้หรือหาก
ตอ้งการจะซือ้ขายจรงิ 

 
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำท ำธุรกรรมสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนใน

ต่ำงประเทศ ในการเขา้ท าธุรกรรมสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) กองทุนอาจจะมี
ความเส่ียงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ท าให้การลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
(Currency Risk) ไม่เป็นตามที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นเพื่อลดความเส่ียงของคู่สัญญา กองทุนจะเข้าท าธุรกรรม
ดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รบัการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment 
grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ไดร้บัการยอมรบัจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 
 นอกจากความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้แลว้ การเขา้ท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้อาจมีตน้ทนุอยู่บา้ง โดยจะท าให้

ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงเล็กนอ้ย จากความเส่ียงดา้นตน้ทุนที่เพิ่มขึน้ รวมทัง้อาจมีความเส่ียงสภาพ
คล่องของตราสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์นอกตลาดหลกัทรพัย ์(Over the Counter) 

 
 อนึ่ง การท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ แมจ้ะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเส่ียง) จากการเปล่ียนแปลงของ

อตัราแลกเปล่ียน แต่ถา้หากการเปล่ียนแปลงนัน้เป็นประโยชนต์่อมลูค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่ กองทุนก็อาจ
หมดโอกาสไดป้ระโยชนด์งักล่าวเช่นกนั ซึ่งถือเป็นตน้ทนุการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทนุ 
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6. ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่กองทุนไม่สำมำรถลงทุนใน กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL 

GLOBAL GROWTH ได้อีกต่อไป 
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถที่จะน าเงินไปลงทุนใน  กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL 
GROWTH ไดอ้ีกต่อไปไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ นัน้ กองทนุอาจพิจารณาเขา้ลงทนุในกองทนุหน่วยลงทนุในต่างประเทศ
อื่นๆ ที่มีลกัษณะเดียวกัน โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจท า
ใหค้่าใชจ้่ายของกองทุนหน่วยลงทุนที่กองทุนจะเขา้ไปลงทุนและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนเขา้ไปลงทุน
แตกต่างไปจากเดิมได ้ซึ่งอาจท าให้กองทุนมีการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 
กองทนุจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ก่อนการเปล่ียนแปลงไปลงทนุในกองทนุหน่วยลงทนุอื่นใด 
 
เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ Global Capital Growth เพื่อการออม มีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศ เพียงกองเดียวคือ กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH ดงันัน้ ความ
เส่ียงของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงถือเป็นความเส่ียงของกองทนุเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ Global Capital Growth 
เพื่อการออม ซึ่งผูล้งทนุควรยอมรบัดว้ย  

 


