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กองทุนรวมตรำสำรทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1.

นโยบำยกำรลงทุน :

1.1

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Nikko AM ARK
Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุน
สถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน ผ่านการลงทุนในตราสารทุนของ
บริษัททั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีการดาเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดาเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุน
หลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย Nikko Asset Management Americas, Inc. และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ
ทั้งนี้ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และนาไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศ
ตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds
หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่
ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับ
สถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน www.thanachartfundeastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่
บริษัทจัดการกาหนด ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทาสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุน
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กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(efficient portfolio management (EPM)) ได้ รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Note) นอกจากนี้ การลงทุนทั้งในและต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
1.2

นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการ
ลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีการดาเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์
จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (disruptive innovation theme) อาทิ พันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution
Companies) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Innovation Companies) นวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech
Innovation Companies) และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Web x.0 Companies)
ทั้งนี้ ตราสารทุนอาจประกอบด้วย หุ้นสามัญ , หุ้นบุริมสิทธิ, warrants, ใบแสดงสิทธิเทียบเท่าตราทุน , ADRs
(American Depositary Receipt) , EDRs (European Depository Receipt) และGDRs (Global Depositary
Receipt)
กองทุนสามารถลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อจุดประสงค์ในการบริหารเงิน กองทุนหลักอาจลงทุนในกองทุนอื่น
ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุนหลักเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://emea.nikkoam.com/ucits

2.

กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
2.1

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation มุ่งหวังให้ผลการดาเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
(passive management)

2.2

กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก
(Active)
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
นักลงทุนที่ต้องการกระจายการความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและยอมรับความ
เสี่ ย งของการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิน ทั่ ว โลก ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นและความผั น ผวนของการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ได้
กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
 นักลงทุนที่มีความจาเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ในระยะอันใกล้
 นักลงทุนที่ไม่สามารถรับความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
1.

กองทุนนี้มิใช่กองทุนคุ้มครองเงินต้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงของเงินต้นจากการลงทุน

2.

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation อาจจะเข้าลงทุนในกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และ
อาจจะเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ า งประเทศตามดุ ลยพินิ จ ของผู้ จั ด การกองทุ น ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากกองทุน ไม่ ได้ป้ อ งกั น ความเสี่ย งอั ต รา
แลกเปลี่ยนทัง้ จานวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุน
เริ่มแรกได้

3.

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation และกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
(กองทุ น หลั ก ) อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการบริ ห ารการลงทุ น (efficient
portfolio management (EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการ
ผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความ
เข้าใจในความเสี่ ยงของสั ญญาซื้อขายล่วงหน้ า และผู้ ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
คานึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
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4.

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงทาให้กองทุน
นี้ มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถรับความเสี่ยง
ได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป

5.

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation ลงทุนกระจุกตัวอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควร
พิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

6.

การลงทุนทั้งในและต่างประเทศสามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสาร non-investment grade / unrated / unlisted
ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออก
ตราสารหรือความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น

7.

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เป็นกองทุนที่มีค่าความผันผวนของผลการดาเนินงานสูง จึงไม่
เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนของผลการดาเนินงานได้ต่าหรือปานกลาง

8.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสั่งซื้อ / คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็
ได้ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคาสั่งดังกล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคาสั่งซื้อ / คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคาสั่งซื้อ / คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
เป็นการชั่วคราวหรือถาวร

9.

กองทุนหลักมีการจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที่ส่งคาสั่งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
หลักไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอื่นใดออกจากกองทุนหลักที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จานวนหุ้นที่ได้ออกจาหน่ายหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที่มีการไถ่ถอนเกินสัดส่วนนี้ กองทุนหลักจะยังไม่ทาการคานวณมูลค่ารับซื้อคืน (redemption price) และ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมทั้งชาระเงินคืน จนกว่ากองทุนหลักจะสามารถขายหลักทรัพย์ภายในกองได้ครบตามที่ได้มี
การไถ่ถอน
จึงอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้าตามกองหลักดังกล่าวข้างต้น

10.

เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลัก บริษัทจัดการอาจนาส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนนี้
(รวมถึงผู้เคยถือหน่วยลงทุนนี้) ไปยังกองทุนหลั ก(รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองหน่วยกองทุน (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า
10% ของหน่วยกองทุน หรือ ตามคาขอ/เกณฑ์ของกองทุนหลัก รวมถึงการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยและ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน นอกจากนี้
บริษัทจัดการอาจจะระงับหรือหยุดให้บริการและดาเนินการให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่
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ไม่ให้ความร่วมมือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าเกณฑ์ต้องห้ามตามข้อกาหนดของกองทุนหลักในการดาเนินการ
ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด ทั้งนี้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับความ
ยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วในการให้ข้อมูลดังกล่าว
11.

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์กับ
1)

2)
3)
4)

5)

12.

พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ผู้ มี ถิ่ น ฐานอยู่ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (ซึ่ ง รวมถึ ง ดิ น แดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้ น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับชาระเงิ น
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธะสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรือมีความ
จาเป็นต้องปฏิบั ติตามกฎหมายของรัฐต่า งประเทศไม่ว่าที่เกิด ขึ้นแล้วในขณะนี้ หรือจะเกิดขึ้น ในอนาคต เช่ น
ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตาม
พันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอมข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติม
จากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือ
กฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน

แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
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ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk)
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)
ต่ำ
< 5%
5 – 10%

สูง
10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวน
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม
ต่ำ
< 10%
10% – 20%

สูง
20% - 50%

50% - 80%

> 80%

จารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น
รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึง่ (High Sector Concentration Risk)
ต่ำ
สูง
< 20%
20% – 50%
50% – 80%
> 80%
หมายเหตุ : กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
ต่ำ

สูง

< 20%
20% – 50%
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

50% – 80%

> 80%

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน fx
ต่ำ
สูง
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
บางส่วน
ดุลยพินิจ
ไม่ป้องกัน
หมายเหตุ: กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็น 50-100% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:
ชื่อทรัพย์สนิ
1. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund A
USD (NIKAADA)
รวมทั้งสิ้น

% ของ NAV
94.01%
94.01%

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อน
การลงทุน*
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

5.00
4.50

สูงสุดไม่เกิน 3.745

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปีของ ของ NAV

4.00

v

3.50
3.00
2.50

2.00
1.50

สูงสุดไม่เกิน 2.140
v
1.605

สูงสุดไม่เกิน 1.284

1.00

v

0.50
0.00

การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน
สูงสุดไม่เกิน
สูงสุดไม่เกิน 0.161 v สูงสุดไม่เกิน 0.13 ตำมที่จ่ำยจริง
v0.021
0.107
ผู้ดูแผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

คาอธิบายเพิม่ เติม
:
1. ร้ อ ยละต่ อ ปี ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิน ทั้ ง หมด หั ก ด้ ว ยมู ล ค่ า หนี้ สิ น ทั้ ง หมด เว้ น แต่ ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ กองทุนรวม ณ วันที่คานวณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้
3. ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่ อเป็นค่าตอบแทน
เนื่องจากการที่กองทุนนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการให้เงินจานวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร

อัตรำตำมโครงกำร (%)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
- IPO ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 ตุลาคม 2563
- ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)
- IPO ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 ตุลาคม 2563
- ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)

2.00%

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ไม่มี
2.00%

ไม่มี

อัตรำเก็บจริง
(รวม VAT)(%)
1.00%
1.50%
ไม่มี
1.00%
1.50%
ไม่มี

53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 20 บาท ต่อ รายการ
หรือเศษของ 1,000 หน่วย
หรือตามอัตราที่นายทะเบียน
กาหนด
0.25%
ไม่เรียกเก็บ

ค่าใช้จา่ ยในการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี)
คาอธิบายเพิ่มเติม :
1. บริษัทจัดการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่
เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อ
ขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ล งทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสารองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.ธนชาต บัญชี
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัท
ประกันชีวิต ที่บลจ.ธนชาต มอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ย
อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ร้อยละ 0.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry charge)
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit charge)
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses อาทิ Administration ไม่มี
Fee)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ ร้อยละ 1.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(Ongoing charge)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
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ผลกำรดำเนินงำน

35%

30%

32.69%

ผลการดาเนินงาน (คานวณตามปีปฏิทิน)

20%
15%

12.26%

25%
T-ES-GINNO
Benchmark

10%

5%

* T-ES-GINNO จัดตัง้ กองทุนเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2563
0%

2563

* ผลการดาเนินงานปี 2563 ข้อมูล ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2563

*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
1. ตัวชีว้ ัดที่ใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุน:
ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของกองทุนหลัก คือ ดัชนี MSCI World Total Return Net Index ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน
2. กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -6.87%*
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน
3. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 41.20% ต่อปี*
4. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ GLOBAL EQUITY

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
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5. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
*คุณสำมำรถดูขอ้ มูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
ผ การดาเนนงานยอนห ง (%)
ตงแต่ตน
2

2
1

30 นวาคม 2563
3 เดอน Percentile 6 เดอน Percentile 1

Percentile 3

Percentile 5

Percentile 10

Percentile

ดตงกองทุน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.63

%

ด นีมาตร าน
MSCI World Net Total Return Index
ด นีมาตร าน 2 : MSCI World Net Total Return Index (Baht)

ขอม เ รีย เทีย ผ การดาเนนงานแ

เ อรเ นต ท

AIMC Category

Peer Percentile

Global Equity

ขอตก งแ

31 นวาคม 2563
Return (%)

Standard Deviation (%)

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

21.63

41.11

74.80

21.57

11.93

8.85

12.25

12.42

22.90

13.36

11.22

11.33

25th Percentile

15.38

31.17

42.09

12.50

9.16

6.72

13.97

14.63

26.21

14.84

13.32

12.34

50th Percentile

11.31

21.72

18.05

7.35

6.72

5.08

15.98

16.83

28.01

17.16

14.33

15.30

75th Percentile

7.46

15.75

5.18

2.30

4.30

-3.27

18.16

21.57

30.17

20.11

16.22

21.21

95th Percentile

3.52

2.66

-8.25

-0.62

-1.00

-11.99

26.67

27.71

40.95

26.73

29.12

28.75

เง่อน ขของขอม เ รีย เทีย ผ การดาเนนงานแ

เ อรเ นต ท ( Peer Percentile)

1.
2.

www.aimc.or.th

3.
(
- 5th Percentile
- 75th Percentile

5
75

(Percentiles)
(Standard deviation)
- 25th Percentile
- 95th Percentile

25
95

100
- 50th Percentile

50

4.

6. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศทีล่ งทุน
*คุณสำมำรถดูขอ้ มูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://emea.nikkoam.com/ucits

ที่มา FACTSHEET Data as at 31/1/2021
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยปันผล ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน
29 ตุลาคม 2563
อำยุโครงกำร
ซื้อและขำยคืนหน่วย
ลงทุน

ไม่กาหนด
วันทาการซื้อหน่วยลงทุน :
- ช่วง IPO
- หลัง IPO
- มูลค่าขั้นต่าของการสัง่ ซื้อครัง้ แรก
- มูลค่าขั้นต่าของการสัง่ ซื้อครัง้ ถัดไป
วันทาการขายคืนหน่วยลงทุน :
- หลัง IPO

กำรรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ (AR)
รำยชื่อผู้จัดกำร
กองทุน

: ระหว่างวันที่ 19 – 27 ตุลาคม 2563
: ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15:30 น.
เริ่มตัง้ แต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
: 1 บาท
: 1 บาท

: ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15:30 น.
เริ่มตัง้ แต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
- มูลค่าขั้นต่าของการสัง่ ขายคืน
: 1 บาท
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า : ไม่กาหนด
- จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า : ไม่กาหนด
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (รับเงินภายใน T+5)
ไม่มี
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
ชื่อ
ตาแหน่ง/บริหารจัดการด้าน วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
ผู้จัดการกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
0.61 เท่า

อัตรำส่วนหมุนเวียน
กำรลงทุนของกองทุน
(PTR)
ผู้สนับสนุนกำรขำย
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
หรือรับซื้อคืน
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง (ถ้ามี)
ติดต่อสอบถำม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
รับหนังสือชีช้ วน
ที่อยู่ : ห้อง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 9 ถนนพระราม
ร้องเรียน
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5281
Website : www.thanachartfundeastspring.com
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com
ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีสัญชาติ US ลงทุน

อนุญำตให้ผู้ที่มี
สัญชำติ US ลงทุน
ธุรกรรมที่อำจ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง www.thanachartfundeastspring.com
ทำงผลปรโยชน์
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุ นรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ วันที่
30 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
รำยละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
ชื่อกองทุนหลัก
Class

กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
A USD

ISIN Code

LU1861556378

Bloomberg Code
วันจัดตั้งกองทุน
(Inception Date)
สกุลเงินฐาน
(base currency)

NIKAADA LX
29 สิงหาคม 2561

ตัวชีว้ ัด (Benchmark)
วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน

MSCI World Total Return Net Index
กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อ
เพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุน
ในบริษัท ที่มีก ารด าเนิ นธุร กิจ ที่สอดคล้ องหรือได้ประโยชน์ จากการเปลี่ ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี (disruptive innovation theme) อาทิ พันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution
Companies) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Innovation Companies) นวัตกรรม
ด้านการเงิน (FinTech Innovation Companies) และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Web
x.0 Companies)
ทั้งนี้ ตราสารทุนอาจประกอบด้วย หุ้นสามัญ , หุ้นบุริมสิทธิ, warrants, ใบแสดงสิทธิ
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เทียบเท่าตราทุน , ADRs (American Depositary Receipt),EDRs (European
Depository Receipt) และ GDRs (Global Depositary Receipt)
กองทุนสามารถลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อจุดประสงค์ในการบริหารเงิน กองทุน
หลักอาจลงทุนในกองทุนอื่นไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กองทุน
อายุกองทุน

ไม่กาหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล
วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน

ไม่มี
ทุกวันทาการ

บริษัทจัดการ
(Management Company)

Nikko Asset Management Americas, Inc.
605 Third Avenue
38th Floor, New York
NY 10158
ผู้ รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.,
(Custodian Bank)
80, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative
(Fund auditor)
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
Website
https://emea.nikkoam.com/ucits
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee)

ร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ควำมเสี่ยงหลักในส่วนของ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation มุ่งเน้นลงทุนใน Nikko AM ARK Disruptive Innovation
Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลัก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาและคานึงถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ของ กองทุน Nikko AM ARK
Disruptive Innovation Fund ดังต่อไปนี้
1.

ควำมเสี่ยงทั่วไปเกี่ยวกับกำรลงทุนในกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน ผ่านการลงทุนในตราสารทุน
ของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีการดาเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี (disruptive innovation theme) อาทิ พันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution Companies) เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (Industrial Innovation Companies) นวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech Innovation Companies) และ
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ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Web x.0 Companies) ทั้งนี้ ตราสารทุนอาจประกอบด้วย หุ้นสามัญ , หุ้นบุริมสิทธิ,
warrants, ใบแ ส ด ง สิท ธิเ ทีย บ เ ท่า ต ร า ทุน , ADRs ( American Depositary Receipt) , EDRs (European
Depository Receipt) และ GDRs (Global Depositary Receipt) ซึ่งหลักทรัพย์ / ตราสารดังกล่าวอาจมีความผัน
ผวน / การเปลี่ยนแปลงของราคาอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภาวะตลาดโดยรวม สภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยทาง
การเมื อ ง สั ง คม อุ ต สาหกรรม ตลาดทุ น ราคาสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ อั ต ราแลกเปลี่ ย น การเปลี่ ย นแปลงและผล
ประกอบการของบริษัทที่ออกหุ้น ภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทนั้นๆ การคาดการณ์ของนักลงทุน การกระจุกตัวในการ
ลงทุนหลักทรัพย์ใดๆ หรือกลุ่มหลักทรัพย์ใดๆ ขนาดของบริษัท ฯลฯ รวมถึงปัจจัยอื่นๆของหลักทรั พย์ที่กองทุนหลัก
ลงทุนอยู่ ซึ่งอาจมีผลให้ราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในกองทุนหลัก ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ต่ากว่า
(Underperform) หรือผันผวนกว่า หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ได้เข้าลงทุน หรืออาจมีสภาพคล่องในการซื้อขายเปลี่ยนแปลง
ไปจากภาวะปรกติ
2.

ควำมเสี่ยงด้ำนตรำสำรทุน (Equity Risk)
มูลค่าของตราสารทุนอาจลดลงได้อย่างรวดเร็ว และมีความเสี่ยงสูงกว่าตราสารหนี้ หรือตราสารตลาดเงิน และหาก
บริษัทล้มละลาย หรือมีการปรับโครงสร้างหนี้ตราสารทุนนั้นอาจมีมูลค่าที่ลดลงบางส่วนหรือลดลงทั้งหมดได้

3.

ควำมเสี่ยงด้ำนควำมผันผวนของรำคำตลำด (Market Risk)
มูลค่าของทรัพย์สินในกองทุนหลักได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายอย่าง ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และ
นโยบายภาครัฐ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม จานวนประชากร การเกิดภัยพิบัติทั้งจาก
ธรรมาชาติและจากมนุษย์ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์

4.

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
กองทุนหลักอาจไม่สามารถหาผู้ซื้อทรัพย์สินสาหรับหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักต้องการจะขายซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชาระค่าไถ่ถอนของกองทุน และในกรณีที่กองทุนหลักขายหลักทรัพย์เพื่อชาระค่าไถ่ถอนตาม
คาสั่งของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation ไม่ได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์
สปริง Global Innovation อาจไม่ได้รับเงินค่าไถ่ถอนตามเวลาที่กาหนด

5.

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจทาให้ผลตอบแทนกองทุนหลักเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่นักลงทุนคาดหวังจาก
กองทุน กลยุทธ์การลงทุนที่ใช้สาหรับการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)อาจไม่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการใช้ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนหลัก
มีการลงทุนในหลักทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศ โดยกองทุนหลักอาจจะไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน จึงทาให้ราคาและมูลค่ากองทุนหลักอาจมีความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนได้

6.

ควำมเสี่ยงจำกคู่สัญญำ (Counterparty Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักสามารถเข้าทาสัญญาทางการเงิน (เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ทาธุรกรรมกับคู่สัญญาได้
กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาจะผิดนัดชาระในตราสาร / สัญญาที่ถือครองอยู่ ทาให้กองทุนอาจเกิดผล
ขาดทุนได้
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7.

ควำมเสี่ยงด้ำนภำษี (Taxation Risk)
การเปลี่ยนแปลงทางภาษีของประเทศที่กองทุนหลักเข้าลงทุน หรือในประเทศของกองทุนหลักเอง อาจมีผลต่อ
ราคาและรายได้สุทธิจากหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครองอยู่ หรือมีผลกระทบกับกองทุนหลักโดยตรง

8.

ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ ตลำดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักในต่ างประเทศ มีนโยบายการลงทุนหลักในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทต่างๆทั่วโลกทาให้
กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่มูลค่าอาจลดลงและมีความผันผวนเพิ่มขึ้น หากประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุนมีปัญหา
ทางการเมือง เศรษฐกิจ ภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป กฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ รวมถึงข้อจากัดเกี่ยวกับการ
ลงทุนของต่างชาติ เช่น ข้อจากัดในการทาธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา การแทรกแซงของหน่วยงานรัฐ เป็นต้น และ/
หรือ เหตุการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตาม จากการที่กองทุนหลักอาจมีการกระจายการลงทุน
ในหลายประเทศ และหลายกลุ่มอุตสาหกรรม จึงอาจช่วยลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง

9.

ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ (Derivatives)
เนื่องจากกองทุนหลีกอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิธิภาพการบริหาร
กางลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนั้นราคาของตราสารอนุพันธ์ที่กองทุนหลักเข้าลงทุนอาจมีความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง (underlying) อย่างสูง ซึ่งอาจทาให้การลงทุนในตราสาร
อนุพันธ์มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนที่มูลค่ามากกว่าที่ลงทุนได้

10.

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตลำดเกิดใหม่ หรือในบำงภูมิภำค (Emerging Market Risk)
ทั้งนี้กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลาเนาในตลาดเกิดใหม่ โดยการลงทุนในตลาดเกิดใหม่
อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นจาก สภาพคล่องที่น้อย และจากความไม่เพียงพอในด้านโครงสร้าง ขาดการ
ป้องกัน ไม่มีเสถียรภาพและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับ ตลาดเงินและตลาดทุน กฎหมาย ภาคสังคม การเมือง
เศรษฐกิจ และภาษี

11.

ควำมเสี่ ย งจำกกำรลงทุ น ในหุ้ น หรื อ หลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ที่ มี ก ำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ที่ ส อดคล้ อ งหรื อ ได้
ประโยชน์จำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี (disruptive innovation risk)
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน ผ่านการลงทุนในตราสาร
ทุนของบริษัททั่ วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัท ที่มีการดาเนิน ธุรกิจที่ สอดคล้ องหรือ ได้ประโยชน์จ ากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (disruptive innovation theme) อาทิ พันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution
Companies) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Innovation Companies) นวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech
Innovation Companies) และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Web x.0 Companies) ทั้งนี้ตราสารทุนของบริษัท
เหล่านี้อาจไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ตามที่คาดหวัง รวมทั้งอาจได้รับผลกระทบจากแข่งขันจากคู่แข่ง และการ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม การเมือง และกฎหมาย

หมายเหตุ: กรณีที่ข้อมูลความเสี่ยงโดยสรุปของกองทุนหลัก มีความแตกต่างหรือเนื้อหาไม่สอดคล้องกับหนังสือชี้ชวนของ
กองทุนหลัก ให้ถือเอาต้นฉบับของกองทุนหลักเป็นสาคัญ
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ควำมเสี่ยงหลักในส่วนของกำรลงทุนของกองทุนเปิดธนชำต อีสท์สปริง Global Innovation มีดังนี้
1.

ควำมเสี่ยงอันสืบเนื่องจำกกำรลงทุนในกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation มีนโยบายที่เน้นการลงทุนในกองทุน Nikko AM ARK
Disruptive Innovation Fund ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ดังนั้น ความเสี่ยงของกองทุน Nikko
AM ARK Disruptive Innovation Fund ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นในหัวข้อ “ความเสี่ยงหลักในส่วนของกองทุน “Nikko
AM ARK Disruptive Innovation Fund” จึงเป็นความเสี่ยงของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation
ด้วย ดังนั้น ผู้ลงทุนในกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation จึงควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงของ
กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ได้

2.

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
จากการที่กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ที่กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global
Innovation เข้าลงทุน มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูปของเงินดอลล่าร์สหรัฐ ในขณะที่ กองทุนเปิด
ธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูปของเงินบาท
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation จึงมีความเสี่ยงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง
เงินดอลล่าร์สหรัฐ กับเงินบาท กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ้นจากวันที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุล
เงินดอลล่าร์สหรัฐ ที่เข้าลงทุ นนั้น (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 33 บาท) จะทาให้กองทุนได้รับ
ดอกเบี้ยรับตามงวดและ/หรือเงินต้นเมื่อครบกาหนดของตราสารเป็นเงินบาทในจานวนที่น้อยลง ซึ่งจะทาให้
ผลตอบแทนของการลงทุนต่ากว่าที่คาดไว้ ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1
ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 0 บาท) จะทาให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคานวณเป็นสกุลเงินบาทมากขึ้น
ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation อาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนั้นกองทุนจึงยังคงมีความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ซึ่งผู้ลงทุนอาจได้รับกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทาการ
ป้องกันความเสี่ยงไว้

3.

ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศมีการลงทุนกระจายอยู่ทุกประเทศทั่วโลกทาให้อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิด
วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้ กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation ไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาใน
ประเทศได้ หรือสาเหตุอื่นๆ อันอาจทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด

4.

ควำมเสี่ยงจำกสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงที่กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของ กองทุน Nikko AM
ARK Disruptive Innovation Fund ได้ทัน ต่อการชาระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรือความเสี่ยงที่ กองทุนเปิดธนชาต
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อีสท์สปริง Global Innovation อาจจะไม่สามารถซื้อขายตราสารที่กองทุนลงทุนโดยตรงในจังหวะเวลาและราคาที่
เหมาะสม เพื่อการชาระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ หรือหากต้องการจะซื้อขายจริง
5.

ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำธุรกรรมสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่ำงประเทศ
ในการเข้าทาธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสี่ยงจากการ
ที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ทาให้การลดความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็น
ตามที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของคู่สัญญา กองทุนจะเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสานักงาน ก.ล.ต.
นอกจากความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าทาธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุนอยู่บ้าง โดยจะทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อย จากความเสี่ยงด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งอาจมีความเสี่ยงสภาพ
คล่องของตราสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในตราสารอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the Counter)
อนึ่ง การทาธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่ กองทุนถืออยู่ กองทุนก็อาจ
หมดโอกาสได้ประโยชน์ดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งถือเป็นต้นทุนการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทุน

6.

ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่กองทุนไม่สำมำรถลงทุนใน กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation
Fund ได้อีกต่อไป
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถที่จ ะนาเงินไปลงทุนใน กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ได้อีก
ต่อไปไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ นั้น กองทุนอาจพิจารณาเข้าลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ ที่มีลักษณะ
เดียวกัน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทาให้ค่าใช้จ่ายของ
กองทุนหน่วยลงทุนที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนแตกต่างไปจากเดิม
ได้ ซึ่งอาจทาให้กองทุนมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงไปลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนอื่นใด
เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation มีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ เพียง
กองเดียวคือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ดังนั้น ความเสี่ยงของกองทุนรวมต่างประเทศ
จึงถือเป็นความเสี่ยงของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation ซึ่งผู้ลงทุนควรยอมรับด้วย
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