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กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 
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1. นโยบำยกำรลงทนุ : 

 
1.1 ทรพัยสิ์นท่ีกองทนุรวมลงทนุ 

 
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Nikko AM ARK 

Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผูล้งทุน

สถาบนั ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สทุธิของกองทนุ กองทุนหลกัมีวตัถุประสงคใ์นการลงทนุเพื่อเพิ่มมลูค่าเงินลงทุน ผ่านการลงทุนในตราสารทนุของ

บรษิัททั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในบรษิัทที่มีการด าเนินธุรกิจที่สอดคลอ้งหรือไดป้ระโยชนจ์ากการเปล่ียนแปลง

ทางเทคโนโลยี จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ด าเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุน

หลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย Nikko Asset Management Americas, Inc. และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์

สหรฐั 

 

ทัง้นี ้กองทุนหลกั มีการระดมเงินจากนกัลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารส์หรฐั และน าไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศ

ตามแต่ละประเทศที่กองทนุหลกัลงทนุ 

 

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) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อป้องกนัความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดลุย

พินิจของผูจ้ดัการกองทนุ  

 

 

 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 
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กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(efficient portfolio management (EPM)) ได ้รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้

แฝง (Structured Note) นอกจากนี ้การลงทนุทัง้ในและต่างประเทศอาจมีการลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความ

น่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี ้ที่ ไม่ได้รับการจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือ (Unrated) และหลกัทรพัยท์ี่มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) 

 

1.2 นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

 
กองทนุ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund มีวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุเพื่อเพิ่มมลูค่าเงินลงทนุผ่านการ
ลงทนุในตราสารทนุของบรษิัททั่วโลก โดยกองทนุจะลงทนุในบรษิัทท่ีมีการด าเนินธุรกิจที่สอดคลอ้งหรือไดป้ระโยชน์
จากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี (disruptive innovation theme) อาทิ พันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution 
Companies) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( Industrial Innovation Companies) นวัตกรรมด้านการเงิน  (FinTech 
Innovation Companies) และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์(Web x.0 Companies) 
 
ทั้งนี ้ ตราสารทุนอาจประกอบดว้ย หุ้นสามัญ , หุ้นบุริมสิทธิ, warrants, ใบแสดงสิทธิเทียบเท่าตราทุน , ADRs 
(American Depositary Receipt) , EDRs (European Depository Receipt) แ ล ะGDRs (Global Depositary 
Receipt) 
 
กองทนุสามารถลงทนุในสินทรพัยส์ภาพคล่องเพื่อจดุประสงคใ์นการบรหิารเงิน กองทนุหลกัอาจลงทนุในกองทนุอื่น
ไม่เกินรอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหลกั 
 
นอกจากนี ้กองทุนหลกัอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์เพื่อป้องกันความเส่ียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิาร
การลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และเพื่อสรา้งผลตอบแทนเพิ่มเติมใหก้องทนุ 
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถเขา้ถึงขอ้มลูกองทนุหลกัเพื่อศกึษาขอ้มูลเพิ่มเติมไดท้ี่ : https://emea.nikkoam.com/ucits 
  

2. กลยุทธใ์นกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: 
 

2.1 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Innovation มุ่งหวงัใหผ้ลการด าเนินงานเคล่ือนไหวตามกองทุนหลกั 
(passive management) 

 
2.2 กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก 

(Active) 
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นกัลงทุนที่ตอ้งการกระจายการความเส่ียงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและยอมรบัความ
เส่ียงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั่ วโลก ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนและความผันผวนของการ
เปล่ียนแปลงของมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศ (กองทนุหลกั) ได ้ 
 
กองทุนรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 
▪ นกัลงทนุท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุนีใ้นระยะอนัใกล ้
▪ นกัลงทนุท่ีไม่สามารถรบัความผนัผวนของเงินลงทนุและผลตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำเตือนทีส่ ำคัญ 
 
1. กองทนุนีม้ิใช่กองทนุคุม้ครองเงินตน้ ผูล้งทนุจึงมีความเส่ียงของเงินตน้จากการลงทนุ 

 
2. กองทนุเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ Global Innovation อาจจะเขา้ลงทนุในกองทุนหลกัในรูปสกลุเงินดอลลารส์หรฐั และ

อาจจะเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกันความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี ้ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเส่ียงอัตรา
แลกเปล่ียนทัง้จ านวนผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน / หรือไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุน
เริ่มแรกได ้      
 

3. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation และกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund 
(กองทุนหลัก) อาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient 
portfolio management (EPM)) กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสมกับผูล้งทุนที่ตอ้งการ
ผลตอบแทนสูงและสามารถรบัความเส่ียงไดส้งูกว่าผูล้งทุนทั่วไป  ผูล้งทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความ
เข้าใจในความเส่ียงของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
ค านึงถึงประสบการณก์ารลงทนุวตัถปุระสงคก์ารลงทนุ และฐานะการเงินของผูล้งทนุเอง 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี ้
 

▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม หรือสอบถำมผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ 

อย่ำลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 
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4. กองทนุเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ Global Innovation อาจลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงท าใหก้องทนุ
นี ้มีความเส่ียงมากกว่ากองทนุรวมอื่น จึงเหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนสงู และสามารถรบัความเส่ียง
ไดส้งูกว่าผูล้งทนุทั่วไป 

 

5. กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Innovation ลงทุนกระจุกตัวอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควร
พิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

 

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

 

7. กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Innovation เป็นกองทุนที่มีค่าความผนัผวนของผลการด าเนินงานสงู จึงไม่
เหมาะกบัผูล้งทนุท่ีรบัความผนัผวนของผลการด าเนินงานไดต้  ่าหรือปานกลาง  
 

8. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรบัค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้กองทนุเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็
ไดใ้นกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า การหยุดรบัค าสั่งดงักล่าวจะเป็นการรกัษาประโยชนก์องทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน 
โดยบริษัทจดัการจะประกาศล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัก่อนการหยุดรบัค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสบั เปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ 
โดยติดประกาศดังกล่าวไวท้ี่บริษัทจัดการ ส านักงานและสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน และแจง้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีประกาศหยุดรบัค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้
เป็นการชั่วคราวหรือถาวร 

 

9. กองทุนหลกัมีการจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั หากในวันที่ส่งค าสั่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
หลกัไถ่ถอนหน่วยลงทนุหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนอื่นใดออกจากกองทนุหลกัที่มีมลูค่าเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของ
จ านวนหุน้ท่ีไดอ้อกจ าหน่ายหรือมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหลัก 
ในกรณีที่มีการไถ่ถอนเกินสดัส่วนนี ้กองทุนหลกัจะยงัไม่ท าการค านวณมลูค่ารบัซือ้คืน ( redemption price) และ

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ รวมทัง้ช าระเงนิคืน จนกว่ากองทนุหลกัจะสามารถขายหลกัทรพัยภ์ายในกองไดค้รบตามที่ไดม้ี

การไถ่ถอน 

จึงอาจส่งผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุอาจไดร้บัช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าชา้ตามกองหลกัดงักล่าวขา้งตน้ 

 
10. เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลัก บริษัทจัดการอาจน าส่งขอ้มูลของผูถื้อหน่วยลงทุนนี ้

(รวมถึงผูเ้คยถือหน่วยลงทุนนี)้ ไปยงักองทุนหลัก(รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้ง) และหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งทัง้ในและ
ต่างประเทศในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองหน่วยกองทุน (ทั้งทางตรงและทางออ้ม) มากกว่า 
10% ของหน่วยกองทุน หรือ ตามค าขอ/เกณฑข์องกองทุนหลกั รวมถึงการขอขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูถื้อหน่วยและ/
หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่าน นอกจากนี ้
บริษัทจดัการอาจจะระงับหรือหยุดใหบ้ริการและด าเนินการใหม้ีการขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่
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ไม่ให้ความร่วมมือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนที่เข้าเกณฑ์ตอ้งหา้มตามข้อก าหนดของกองทุนหลักในการด าเนินการ
ดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมด ทัง้นี ้ใหถื้อว่าบริษัทจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนไดร้บัความ
ยินยอมจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ในการใหข้อ้มลูดงักล่าว  
 

11. บรษิัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชนก์บั  

1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาหรือท่ีประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา
หรือผูถื้อ Green Card ที่ออกประเทศสหรฐัอเมรกิา  

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักล่าว        

3)  หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4)  ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รบัช าระเ งิน

เก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผูล้งทุนที่ใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการที่ตัง้อยู่
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว       

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

ทางตรงหรือทางออ้ม ส าหรบัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 
 

12. ในกรณีที่บรษิัทจดัการมีพนัธะสญัญาหรือขอ้ตกลงกับรฐัต่างประเทศหรือหน่วยงานของรฐัต่างประเทศหรือมีความ
จ าเป็นตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายของรฐัต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึน้แลว้ในขณะนี ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น 
ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมริกา เป็นตน้ ผูถื้อหน่วย
ลงทุนไดร้บัทราบและตกลงยินยอมใหสิ้ทธิแก่บรษิัทจดัการที่จะปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ เพื่อใหเ้ ป็นไปตาม
พันธสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือกฎหมายของรฐัต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของผูถื้อหน่วย
ลงทุน การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินไดข้องผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอมขอ้มลู และเอกสารเพิ่มเติม
จากผูถื้อหน่วยลงทนุ 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% 

 

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตวัลงทนุในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (high issuer concentration risk) 

การกระจกุตวัในผูอ้อกตราสารรวม 
ต ่ำ สูง 

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

พิจารณาจากการลงทนุแบบกระจกุตวัในตราสารของผูอ้อกตราสาร คู่สญัญา หรือบคุคลอื่นท่ีมีภาระผกูพนัตามตราสาร
หรือสญัญานัน้ รายใดรายหนึง่มากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั 
ทัง้นี ้ การลงทนุแบบกระจกุตวัไม่รวมถึงกรณีการลงทนุในทรพัยสิ์นดงันี ้
1.  ตราสารหนีภ้าครฐัไทย  
2.  ตราสารภาครฐัต่างประเทศที่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได  ้
3.  เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ี

สามารถลงทนุได ้
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุกระจุกตวัในหมวดอตุสำหกรรมใดอตุสำหกรรมหน่ึง (High Sector Concentration Risk) 

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

หมายเหต ุ: กองทนุรวมไม่มีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม  

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) 

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

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (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 อันดบควำมน่ำเชื่อถือ % ของ NAV 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุตราสารทนุ : Nikko AM ARK Disruptive 

Innovation Fund A USD (NIKAADA)    

                                         

 
- 

รวมทัง้สิน้                                            

 
93.78% 
93.78% 

หมายเหต:ุ เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 ทัง้นีค้ณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 

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

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไม่เกิน สงูสดุไม่เกิน 0.1  
ผูดู้แผลประโยชน์
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น รวมค่าใช้จ่ายการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน 2.1400

สูงสุดไม่เกิน 1.2840

สูงสุดไม่เกิน 3.7450

สูงสุดไม่เกิน      0 สูงสุดไม่เกิน      0

ผู้ดูแลผลประโยชน์

v

v

v

v

v

 
 
*ขอ้มลู : ณ  1 ต.ค 2563 – 30 ก.ย 2564 
 
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 
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลคำ่ซือ้ขำย) 

 

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

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee)  2.00% 1.50% 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN) 2.00% 1.50% 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT) ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 
หรือเศษของ 1,000 หน่วย 
หรือตามอตัราที่นายทะเบียน
ก าหนด 

20 บาท ต่อ รายการ 

ค่าใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 0.25% ไม่เรียกเก็บ 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ (ถา้มี) 
 
ค ำอธิบำยเพิ่มเติม :  
1. บริษัทจดัการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกับผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผูล้ งทุนไม่

เท่ากนั  โดยบรษิัทจดัการจะขอยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวส าหรบัผูล้งทนุประเภทสถาบนัที่เปิดบญัชีซือ้
ขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการโดยตรง ไดแ้ก่ ผูล้งทุนสถาบนัที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ.2535 ผูล้งทุนสถาบันที่จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนส ารองเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของ  บลจ.ธนชาต บญัชี
หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรมป์ระกันชีวติควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัท
ประกนัชีวิต ที่บลจ.ธนชาต มอบหมายใหเ้ป็นผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีส่ ำคัญของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund 

ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้า่ย อตัรารอ้ยละ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) รอ้ยละ 0.75 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Entry charge) ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Exit charge) ไม่มี 
ค่ าใช้จ่ ายอื่ นๆ  (Other Expenses อาทิ  Administration 
Fee) 

ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได ้
(Ongoing charge) 

รอ้ยละ 1.05 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 
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ผลการด าเนินงาน (ค านวณตามปีปฏิทิน)

* T-ES-GINNO จดัตัง้กองทุนเม่ือวันที่ 29 ต.ค. 2563

* ผลการด าเนินงานปี 2564 ขอ้มลู ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2564
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*ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต* 

1. ตัวชีว้ัดทีใ่ช้เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุ:  
ควรเปรียบเทียบกบัตวัชีว้ดัของกองทนุหลกั คือ ดชันี MSCI World Total Return Net Index ในรูปสกลุเงินดอลลารส์หรฐั 
ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทยีบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

 
2. กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทนุสูงสุดในชว่งเวลำ 5 ปี คือ  -40.80%* 

* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถงึวนัท่ีรายงาน 
 

3. ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 46.39% ต่อปี* 

 

4. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ GLOBAL EQUITY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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5. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 

*คุณสำมำรถดูขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่www.thanachartfundeastspring.com 

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 

                -24.17 -12.91 95th -24.97 95th -24.17 95th - - - - - - 0.53 

             35.92 6.30 50th 12.42 5th 35.92 5th - - - - - - 42.72 

             2 22.20 7.94 25th 7.93 25th 22.20 25th - - - - - - 34.85 

                             40.26 39.06 95th 33.18 95th 40.26 95th - - - - - - 39.90 

                          12.66 14.62 50th 12.60 50th 12.66 50th - - - - - - 12.79 

                         2 11.97 13.71 50th 12.12 50th 11.97 50th - - - - - - 12.17 

ผลการด าเนนิงาน 1 ปีขึน้ไป ค านวณเป็น % ต่อปี 

ดชันีมาตรฐาน MSCI World Net Total Return Index (THB) 

 

ดชันีมาตรฐาน 2 MSCI World Net Total Return Index 

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.                                                            

  

6. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศทีล่งทนุ 
 *คุณสำมำรถดูขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่https://emea.nikkoam.com/ucits 

 

 

 
 
ที่มา : FACTSHEET Data as at 31/1/2022 
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นโยบำยกำรจ่ำยปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
วันทีจ่ดทะเบียน 29 ตลุาคม 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+5) 
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 ้
29/10/256  
   1/7/256  
16/8/256  

อัตรำส่วนหมุนเวียน 
กำรลงทนุของกองทุน 
(PTR) 

0.04 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 ์เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 
แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10  0 
โทรศพัท ์0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801 
Website : www.thanachartfundeastspring.com   
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com 

อนุญำตให้ผู้ทีมี่ ไม่อนญุาตใหผู้ท้ี่มีสญัชาติ US ลงทนุ 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

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

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

▪   การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใต้ความคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความ
เส่ียงจากการลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

▪   ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
▪   การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั วนัที่ 
30 ธันวาคม 2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวมและขอรบัรองว่าขอ้มลู
ดงักล่าวถกูตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 
 

รำยละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund 
 

ชื่อกองทนุหลกั กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund 

Class A USD 

ISIN Code LU1861556378 

Bloomberg Code NIKAADA LX 
วนัจดัตัง้กองทนุ  
(Inception Date) 

29 สิงหาคม 2561 
 

สกลุเงินฐาน  
(base currency) 

USD (ดอลล่ารส์หรฐั) 
 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) MSCI World Total Return Net Index 
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการ
ลงทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทนุ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund มีวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุเพื่อ
เพิ่มมลูคา่เงินลงทนุผ่านการลงทนุในตราสารทนุของบรษิัททั่วโลก โดยกองทนุจะลงทนุ
ในบรษิัทท่ีมกีารด าเนินธุรกจิที่สอดคลอ้งหรือไดป้ระโยชนจ์ากการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยี (disruptive innovation theme) อาทิ พนัธุวศิวกรรม (Genomic Revolution 
Companies) เทคโนโลยีอตุสาหกรรม (Industrial Innovation Companies) นวตักรรม
ดา้นการเงิน (FinTech Innovation Companies) และระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร ์(Web 
x.0 Companies) 
ทัง้นี ้ตราสารทนุอาจประกอบดว้ย หุน้สามญั, หุน้บรุมิสิทธิ, warrants, ใบแสดงสิทธิ
เทียบเทา่ตราทนุ , ADRs (American Depositary Receipt),EDRs (European 
Depository Receipt) และ GDRs (Global Depositary Receipt) 
กองทนุสามารถลงทนุในสินทรพัยส์ภาพคล่องเพื่อจดุประสงคใ์นการบรหิารเงิน กองทนุ
หลกัอาจลงทนุในกองทนุอื่นไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหลกั 
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นอกจากนี ้กองทนุหลกัอาจมกีารลงทนุในตราสารอนพุนัธ ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และเพื่อสรา้ง
ผลตอบแทนเพิ่มเตมิใหก้องทนุ 

อายกุองทนุ ไม่ก าหนด 

นโยบายจา่ยเงินปันผล ไม่มี 
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ทกุวนัท าการ 

บรษิัทจดัการ 
(Management Company) 

Nikko Asset Management Americas, Inc. 
605 Third Avenue  
38th Floor, New York  
NY 10158 

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน 
(Custodian Bank) 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 
80, route d'Esch 
L-1470 Luxembourg 
Grand-Duchy of Luxembourg 

ผูต้รวจสอบบญัชีกองทนุ 
(Fund auditor) 

PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative 
2, rue Gerhard Mercator 
L-2182 Luxembourg 
Grand-Duchy of Luxembourg 

Website https://emea.nikkoam.com/ucits 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
(Management Fee) 

รอ้ยละ 0.75 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 

 
ควำมเสี่ยงหลกัในสว่นของ กองทนุ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund 

เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation มุ่งเน้นลงทุนใน Nikko AM ARK Disruptive Innovation 
Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลัก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาและค านึงถึงปัจจัยความเส่ียงต่างๆ  ของ กองทุน Nikko AM ARK 
Disruptive Innovation Fund ดงัต่อไปนี ้
 
1. ควำมเสี่ยงทั่วไปเกี่ยวกับกำรลงทุนในกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund 

เนื่องจากกองทนุหลกัในต่างประเทศมีวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุเพื่อเพิ่มมลูค่าเงินลงทนุ ผ่านการลงทนุในตราสารทุน
ของบรษิัททั่วโลก โดยกองทนุจะลงทนุในบรษิัทที่มีการด าเนินธุรกิจที่สอดคลอ้งหรือไดป้ระโยชนจ์ากการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยี (disruptive innovation theme) อาทิ พนัธุวิศวกรรม (Genomic Revolution Companies) เทคโนโลยี
อตุสาหกรรม (Industrial Innovation Companies) นวตักรรมดา้นการเงิน (FinTech Innovation Companies) และ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์(Web x.0 Companies) ทั้งนี ้ตราสารทุนอาจประกอบดว้ย หุน้สามัญ, หุน้บุริมสิทธิ, 
warrants, ใบ แ ส ด ง สิ ท ธิ เที ย บ เท่ า ต ราทุ น  , ADRs ( American Depositary Receipt) , EDRs (European 
Depository Receipt) และ GDRs (Global Depositary Receipt) ซึ่งหลักทรพัย ์/ ตราสารดังกล่าวอาจมีความผัน
ผวน / การเปล่ียนแปลงของราคาอนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงภาวะตลาดโดยรวม สภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยัทาง
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การเมือง สังคม อุตสาหกรรม ตลาดทุน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปล่ียน การเปล่ียนแปลงและผล
ประกอบการของบรษิัทท่ีออกหุน้ ภาวะอตุสาหกรรมของบรษิัทนัน้ๆ การคาดการณข์องนกัลงทนุ การกระจกุตวัในการ
ลงทุนหลกัทรพัยใ์ดๆ หรือกลุ่มหลกัทรพัยใ์ดๆ ขนาดของบริษัท ฯลฯ รวมถึงปัจจยัอื่นๆของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนหลัก
ลงทุนอยู่ ซึ่งอาจมีผลใหร้าคาหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนซึ่งเป็นหลกัทรพัยใ์นกองทุนหลกั ใหผ้ลตอบแทนการลงทุนที่ต  ่ากว่า 
(Underperform) หรือผนัผวนกว่า หลกัทรพัยอ์ื่นที่ไม่ไดเ้ขา้ลงทุน หรืออาจมีสภาพคล่องในการซือ้ขายเปล่ียนแปลง
ไปจากภาวะปรกติ 

 
2. ควำมเสี่ยงด้ำนตรำสำรทุน (Equity Risk) 

มลูค่าของตราสารทนุอาจลดลงไดอ้ย่างรวดเรว็ และมีความเส่ียงสงูกว่าตราสารหนี ้หรือตราสารตลาดเงิน และหาก
บรษิัทลม้ละลาย หรือมีการปรบัโครงสรา้งหนีต้ราสารทุนนัน้อาจมีมลูค่าที่ลดลงบางส่วนหรือลดลงทัง้หมดได ้ 

 
3. ควำมเสี่ยงด้ำนควำมผันผวนของรำคำตลำด (Market Risk) 

มูลค่าของทรพัยสิ์นในกองทุนหลักไดร้บัผลกระทบจากปัจจัยหลายอย่าง ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และ
นโยบายภาครฐั รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอ้ม วฒันธรรม จ านวนประชากร การเกิดภยัพิบตัิทัง้จาก
ธรรมาชาติและจากมนษุยซ์ึ่งปัจจยัเหล่านีล้ว้นส่งผลต่อราคาตลาดของหลกัทรพัย ์ 

 
4. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) 

กองทนุหลกัอาจไม่สามารถหาผูซ้ือ้ทรพัยสิ์นส าหรบัหลกัทรพัยท์ี่กองทุนหลกัตอ้งการจะขายซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระค่าไถ่ถอนของกองทุน และในกรณีที่กองทุนหลกัขายหลกัทรพัยเ์พื่อช าระค่าไถ่ถอนตาม
ค าสั่งของกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Innovation ไม่ได ้ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์
สปรงิ Global Innovation อาจไม่ไดร้บัเงินค่าไถ่ถอนตามเวลาที่ก าหนด  

 
5. ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนอาจท าใหผ้ลตอบแทนกองทนุหลกัเพิ่มขึน้หรือลดลงจากที่นกัลงทนุคาดหวงัจาก
กองทุน กลยุทธ์การลงทุนที่ใชส้  าหรบัการป้องกันความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียน (ถา้มี)อาจไม่มีประสิทธิภาพ 
รวมทัง้มีความเส่ียงเพิ่มเติมจากการใชต้ราสารอนพุนัธท์ี่ใชป้้องกนัความเส่ียง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทนุหลกั
มีการลงทุนในหลักทรพัยส์กุลเงินต่างประเทศ โดยกองทุนหลักอาจจะไม่ไดม้ีการป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน จึงท าใหร้าคาและมลูค่ากองทนุหลกัอาจมีความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนที่ผนัผวนได ้

 
6. ควำมเสี่ยงจำกคู่สัญญำ (Counterparty Risk) 

เนื่องจากกองทุนหลกัสามารถเขา้ท าสญัญาทางการเงิน (เช่น สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้) ท าธุรกรรมกับคู่สญัญาได ้
กองทุนหลักจึงมีความเส่ียงที่คู่สญัญาจะผิดนัดช าระในตราสาร / สญัญาที่ถือครองอยู่ ท าใหก้องทุนอาจเกิดผล
ขาดทนุได ้ 
 

7. ควำมเสี่ยงด้ำนภำษี (Taxation Risk) 
การเปล่ียนแปลงทางภาษีของประเทศที่กองทุนหลักเขา้ลงทุน หรือในประเทศของกองทุนหลักเอง อาจมีผลต่อ
ราคาและรายไดส้ทุธิจากหลกัทรพัยท์ี่กองทนุหลกัถือครองอยู่ หรือมีผลกระทบกบักองทนุหลกัโดยตรง 
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8. ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ ตลำดทุนของประเทศทีก่องทุนลงทุน (Country Risk) 
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศ มีนโยบายการลงทุนหลักในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทต่างๆทั่วโลกท าให้
กองทุนอาจมีความเส่ียงที่มลูค่าอาจลดลงและมีความผนัผวนเพิ่มขึน้ หากประเทศที่กองทุนหลกัไปลงทุนมีปัญหา
ทางการเมือง เศรษฐกิจ ภาวะตลาดที่เปล่ียนแปลงไป กฎหมายหรือขอ้บังคับต่างๆ รวมถึงขอ้จ ากัดเก่ียวกับการ
ลงทนุของต่างชาติ เช่น ขอ้จ ากดัในการท าธุรกรรมแลกเปล่ียนเงินตรา การแทรกแซงของหน่วยงานรฐั เป็นตน้ และ/
หรือ เหตกุารณอ์ื่นๆท่ีมีผลกระทบต่อประเทศนัน้ๆ อย่างไรก็ตาม จากการท่ีกองทนุหลกัอาจมีการกระจายการลงทนุ
ในหลายประเทศ และหลายกลุ่มอตุสาหกรรม จึงอาจช่วยลดความเส่ียงไดใ้นระดบัหนึ่ง 

 
9. ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ ์(Derivatives) 

เนื่องจากกองทุนหลีกอาจมีการลงทนุในตราสารอนพุนัธ ์เพื่อป้องกนัความเส่ียงและเพื่อเพิ่มประสิธิภาพการบรหิาร
กางลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดงันัน้ราคาของตราสารอนุพนัธท์ี่กองทุนหลกัเขา้ลงทนุอาจมีความ
อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของราคาสินทรพัยอ์า้งอิง (underlying) อย่างสงู  ซึ่งอาจท าใหก้ารลงทุนในตราสาร
อนพุนัธม์ีความเส่ียงต่อการขาดทนุท่ีมลูค่ามากกว่าที่ลงทนุได ้ 

 
10. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตลำดเกิดใหม่ หรือในบำงภูมิภำค (Emerging Market Risk) 

ทัง้นีก้องทนุหลกัอาจลงทุนในตราสารทุนของบรษิัทที่มีภูมิล าเนาในตลาดเกิดใหม่ โดยการลงทนุในตลาดเกิดใหม่
อาจก่อให้เกิดความเส่ียงมากขึน้จาก สภาพคล่องที่น้อย และจากความไม่เพียงพอในดา้นโครงสรา้ง ขาดการ
ป้องกัน ไม่มีเสถียรภาพและความไม่แน่นอนที่เก่ียวขอ้งกับตลาดเงินและตลาดทุน กฎหมาย ภาคสงัคม การเมือง 
เศรษฐกิจ และภาษี  
 

11. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีกำรด ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้
ประโยชนจ์ำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี (disruptive innovation risk) 

 เนื่องจากกองทนุหลกัในต่างประเทศมีวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุเพื่อเพิ่มมลูค่าเงินลงทนุ ผ่านการลงทุนในตราสาร
ทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีการด าเนินธุรกิจที่สอดคลอ้งหรือได้ประโยชน์จากการ
เป ล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  (disruptive innovation theme) อาทิ  พันธุวิศวกรรม  (Genomic Revolution 
Companies) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Innovation Companies) นวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech 
Innovation Companies) และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์(Web x.0 Companies) ทั้งนีต้ราสารทุนของบริษัท
เหล่านีอ้าจไม่สามารถสรา้งมลูค่าเพิ่มไดต้ามที่คาดหวงั รวมทัง้อาจไดร้บัผลกระทบจากแข่งขนัจากคู่แข่ง และการ
เปล่ียนแปลงของอตุสาหกรรม การเมือง และกฎหมาย  
 

หมายเหตุ: กรณีที่ขอ้มลูความเส่ียงโดยสรุปของกองทุนหลกั มีความแตกต่างหรือเนือ้หาไม่สอดคลอ้งกับหนงัสือชีช้วนของ
กองทนุหลกั ใหถื้อเอาตน้ฉบบัของกองทนุหลกัเป็นส าคญั 
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ควำมเสี่ยงหลกัในสว่นของกำรลงทุนของกองทนุเปิดธนชำต อีสทส์ปริง Global Innovation มีดังนี ้
 
1. ควำมเสี่ยงอันสืบเน่ืองจำกกำรลงทุนในกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund 

เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Innovation มีนโยบายที่เนน้การลงทุนในกองทุน Nikko AM ARK 
Disruptive Innovation Fund ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี ดงันัน้ ความเส่ียงของกองทุน  Nikko 
AM ARK Disruptive Innovation Fund ตามที่กล่าวไวข้า้งตน้ในหวัขอ้ “ความเสีย่งหลกัในส่วนของกองทนุ  “Nikko 
AM ARK Disruptive Innovation Fund” จึงเป็นความเส่ียงของกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Innovation 
ดว้ย ดงันัน้ ผูล้งทุนในกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Innovation จึงควรศึกษาและยอมรบัความเส่ียงของ
กองทนุ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ได ้

 
2. ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk)  
 จากการที่ กองทุน  Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ที่ กองทุน เปิดธนชาต อีสท์สปริง Global 

Innovation เขา้ลงทุน มีการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินดอลล่ารส์หรฐั ในขณะที่กองทุนเปิด
ธนชาต อีสทส์ปรงิ Global Innovation มีการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินบาท  

 
 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Innovation จึงมีความเส่ียงของความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนระหว่าง

เงินดอลล่ารส์หรฐั กับเงินบาท  กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้จากวันที่กองทุนเขา้ลงทุนเมื่อเทียบกับสกุล
เงินดอลล่ารส์หรฐั ที่เขา้ลงทุนนั้น (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั เป็น 33 บาท) จะท าให้กองทุนไดร้บั
ดอกเบีย้รับตามงวดและ/หรือเงินตน้เมื่อครบก าหนดของตราสารเป็นเงินบาทในจ านวนที่น้อยลง ซึ่งจะท าให้
ผลตอบแทนของการลงทุนต ่ากว่าที่คาดไว ้ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 
ดอลลารส์หรฐั เป็น 40 บาท) จะท าใหม้ลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุเมื่อค านวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึน้ 

 
 ดงันัน้ เพื่อลดความเส่ียงดา้นนี ้กองทนุเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Innovation อาจพิจารณาป้องกนัความเส่ียง

จากอตัราแลกเปล่ียนตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุในสดัส่วนท่ีเห็นว่าเหมาะสม ดงันัน้กองทุนจึงยงัคงมีความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนอยู่ซึ่งผู้ลงทุนอาจไดร้บัก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนในส่วนที่ไม่ไดท้  าการ
ป้องกนัความเส่ียงไว ้

 
3. ควำมเสี่ยงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  

เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศมีการลงทุนกระจายอยู่ทุกประเทศทั่วโลกท าใหอ้าจมีความเส่ียงที่เกิดจาก
ความไม่แน่นอนหรือการเปล่ียนแปลงภายในประเทศที่กองทุนหลกัไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิด
วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Innovation ไม่สามารถน าเงินกลับเขา้มาใน
ประเทศได ้หรือสาเหตอุื่นๆ อนัอาจท าใหไ้ม่สามารถช าระหนีไ้ดต้รงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
4. ควำมเสี่ยงจำกสภำพคล่อง (Liquidity Risk)  
 ความเส่ียงที่กองทนุเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ Global Innovation ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของ กองทุน Nikko AM 

ARK Disruptive Innovation Fund ไดท้นั ต่อการช าระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรือความเส่ียงที่กองทุนเปิดธนชาต 
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อีสทส์ปริง Global Innovation อาจจะไม่สามารถซือ้ขายตราสารที่กองทุนลงทุนโดยตรงในจงัหวะเวลาและราคาที่
เหมาะสม เพื่อการช าระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทนุได ้หรือหากตอ้งการจะซือ้ขายจรงิ 

 
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำท ำธุรกรรมสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives Risk) ของเงนิลงทุนในต่ำงประเทศ 

ในการเขา้ท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) กองทนุอาจจะมีความเส่ียงจากการ
ที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ท าใหก้ารลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) ไม่เป็น
ตามที่คาดการณไ์ว ้ดังนั้นเพื่อลดความเส่ียงของคู่สัญญา กองทุนจะเขา้ท าธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได ้(investment grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถือที่ไดร้บัการยอมรบัจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 
 นอกจากความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้แลว้ การเขา้ท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้อาจมีตน้ทนุอยู่บา้ง โดยจะท าให้

ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงเล็กนอ้ย จากความเส่ียงดา้นตน้ทุนท่ีเพิ่มขึน้ รวมทัง้อาจมีความเส่ียงสภาพ
คล่องของตราสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทนุในตราสารอนพุนัธน์อกตลาดหลกัทรพัย ์(Over the Counter) 

 
 อนึ่ง การท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ แมจ้ะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเส่ียง) จากการเปล่ียนแปลงของ

อตัราแลกเปล่ียน แต่ถา้หากการเปล่ียนแปลงนัน้เป็นประโยชนต์่อมลูค่าของตราสารท่ีกองทุนถืออยู่ กองทุนก็อาจ
หมดโอกาสไดป้ระโยชนด์งักล่าวเช่นกนั ซึ่งถือเป็นตน้ทนุการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทนุ 

 
6. ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่กองทุนไม่สำมำรถลงทุนใน กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation 

Fund ได้อีกต่อไป 
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถที่จะน าเงินไปลงทุนใน กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ไดอ้ีก
ต่อไปไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ นัน้ กองทนุอาจพิจารณาเขา้ลงทนุในกองทุนหน่วยลงทนุในต่างประเทศอื่นๆ ที่มีลักษณะ
เดียวกัน โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจท าใหค้่าใชจ้่ายของ
กองทุนหน่วยลงทุนท่ีกองทุนจะเขา้ไปลงทนุและสกลุเงินตราต่างประเทศที่กองทนุเขา้ไปลงทุนแตกต่างไปจากเดิม
ได ้ซึ่งอาจท าให้กองทุนมีการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนจะแจง้ใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ก่อนการเปล่ียนแปลงไปลงทนุในกองทนุหน่วยลงทนุอื่นใด 

 
เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Innovation มีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ เพียง
กองเดียวคือ กองทนุ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ดงันัน้ ความเส่ียงของกองทนุรวมต่างประเทศ 
จึงถือเป็นความเส่ียงของกองทนุเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ Global Innovation ซึ่งผูล้งทนุควรยอมรบัดว้ย  

 


