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หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิ ดธนชำต SET50 สะสมมูลค่ำ
Thanachart SET50 Accumulate Fund
T-SET50Acc
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
ธนชำต จำกัด
(กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต :
ได้รับกำรรับรอง CAC)

กองทุนเปิ ดตรำสำรแห่งทุน
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนรวมทีล่ งทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1. นโยบำยกำรลงทุน:
กองทุน มี เป้ าหมายที่ มุ่ง เน้น ลงทุน ในตราสารแห่ งทุน ของบริษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทยที่ เป็ น
ส่วนประกอบของดัชนี SET500 เป็ นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนเป็ นกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 (SET50 Index)
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนใกล้เคียงกับ
ผลตอบแทนของดัชนี SET50 โดยกองทุนไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ท่จี ะเอาชนะดัชนี SET 50 ทัง้ นี ้ กองทุนจะเลือกลงทุนในหุน้ /ตรา
สารแห่งทุนของบริษัทต่างๆ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับนา้ หนักที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนี SET50 อย่างไรก็ตาม ในขณะใด
ขณะหนึ่ง กองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนีดงั กล่าวทุกหลักทรัพย์
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนดัชนีท่ใี ช้อา้ งอิงข้างต้น ในกรณีท่ดี ชั นีดงั กล่าวถูกยกเลิกหรือกรณีอื่นใดที่เป็ นเหตุให้ไม่
มีการคานวณดัชนีดงั กล่าวอีกต่อไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงจนไม่เหมาะสมในทางปฏิบตั ิ โดยดัชนีท่จี ะนามาใช้ทดแทนจะต้อง
เป็ นดัชนีท่ีมีลกั ษณะใกล้เคียงกับดัชนีท่ี วดั ผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม โดยจะขอ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับดัชนีท่ใี ช้อา้ งอิงและถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ื อหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ตราสารแห่งหนี ้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารหนีท้ ่ีได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Non - investment grade) ตราสารหนีท้ ่ีไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ยกเว้นในกรณี ขณะที่เริ่มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รบั การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
ต่ากว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซ่งึ ตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทัง้ มีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็ นไปตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด หรือเห็นชอบให้ดาเนินการได้
หมายเหตุ
ในขณะที่จัดตัง้ กองทุน กองทุนจะใช้ระบบบริหารการลงทุนและระบบบริหารความเสี่ยงที่พัฒนาขึน้ ในการจัดสัดส่วนการ
ลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 โดยในสภาวะปกติ กองทุนจะพยายามให้ความเบี่ยงเบน
ระหว่าง "ผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน" เมื่อเปรียบเทียบกับ "ผลตอบแทนของดัชนี SET50
(SET50 Index)” สาหรับช่วงระยะเวลาที่คานวณ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี หรือพยายามให้ Tracking Error (TE) ไม่เกินร้อยละ 3
ต่อปี ยกเว้น ในกรณีท่ีมีเหตุจาเป็ นหรือสภาวะตลาดไม่เอือ้ อานวย กองทุนอาจไม่สามารถดารงส่วนต่างดังกล่าวได้ อย่างไรก็
ตาม บริษัทจัดการจะใช้ความเชี่ยวชาญและความพยายามให้มากที่สดุ เพื่อรักษา Tracking Error (TE) ให้อยู่ในช่วงเป้าหมาย
ดังกล่าวตลอดเวลา
2. กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี (passive management)
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กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
▪ ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่า
มูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
▪ ผูท้ ่ีตอ้ งการลงทุนในตลาดทุนผ่า นกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อ นไหวของ
ดัชนี SET50 (SET50 Index) และยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าวได้
▪ ผูท้ ่สี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนีท้ ่วั ไป

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมำะกับใคร
▪ ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุ น ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดธนชาต SET50
สะสมมูลค่า เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้
▪ ในกรณี ท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
บริษั ทจัด การอาจใช้ดุลยพิ นิ จในการเลิก กองทุน รวม และอาจยกเลิก ค าสั่งซือ้ ขายหน่ วยลงทุน ที่ได้รบั ไว้แล้วหรือ
หยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้
▪ กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมด ดังนัน้ หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้

ี่ งของกองทุนรวม
แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสย

โอกำสขำดทุนเงินต้น
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ปั จจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk)
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)
ต่ำ
< 5%
5 – 10%
กลุ่มหุน้ ที่เน้นลงทุน
ต่ำ
general

สูง
10 - 15%

15 - 25%

> 25%

สูง
Large cap

mid/small

sector

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

สูง
20% - 50%

50% - 80%

> 80%

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้ อกตราสาร คู่สญ
ั ญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสาร
หรือสัญญานัน้ รายใดรายหนึง่ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทัง้ นี ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้

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

สูง
> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน

ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อทรัพย์สนิ
หุน้ สามัญ : บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (PTT)
หุน้ สามัญ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (AOT)
หุน้ สามัญ : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
(ADVANC)
หุน้ สามัญ : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
(GULF)
หุน้ สามัญ : บริษัท ซี.พี. ออลล์ จากัด (มหาชน) (CPALL)

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ % ของ NAV
8.99%
7.26%
-

5.73%

-

4.38%
4.35%
30.71%

รวมทัง้ สิน้

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่ำธรรมเนี ยมที่เรี ยกเก็ บจำกกองทุนรวม
5.00
4.50
4.00

สูงสุดไม่เกิน 3. 7

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ ของ NAV

3.50
3.00
2.50
2.00
1.50

สูงสุดไม่เกิน 1.33

สูงสุดไม่เกิน .1 0

1.00
0.50

0.826

0.427

0.00
การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน 0.13
สูงสุดไม่เกิน 0.0
0.245
สูงสุดไม่เกิน 0.134
สูงสุดไม่เกิน
0.133
0.021
ผูด้ ูแผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
นายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

*ข้อมูล : 23 พ.ค. 2563 - 23 พ.ค 2564
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
หมายเหตุ ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ ขำย)
รำยกำร
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง :
- กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง :
การโอนหน่วย
ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

สูงสุดไม่เกิน
1.070%
1.070%

เก็บจริง
ยกเว้น
ยกเว้น

1.070%
1.070%
53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือ
ตามอัตราที่นายทะเบียนกาหนด
1.00%

ยกเว้น
ยกเว้น
20 บาท ต่อ รายการ
0.15%*

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน และ/หรือค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนไม่เท่ากัน ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศ
ดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนการดาเนินการ
โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
*

อนึ่ง กองทุนโดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว ในช่ว งการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

ผลกำรดำเนินงำน
10.14%

15%
10%
0.83%

5%

-0.47%

0%
-5%

11.76%

ผลการดาเนิ นงาน (คานวณตามปี ปฏิทิน)

T-SET50Acc

2562

2563

2564

Benchmark

-13.21%

-15%

-12.41%

-10%

* T-SET50Acc จัดตัง้ กองทุน เมื่อวัน ที่ 24 พ.ค. 2562

* ผลการดาเนินงานปี 2564 ข้อมูล ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2564

*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
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1. ตัวชีว้ ัดทีใ่ ช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุน:
•

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

2. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ - 0. 5%*
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน

3. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 27.83% ต่อปี *
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน

4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ SET 50 Index Fund
*คุณสำมำรถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
5. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวม
*คุณสำมำรถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
ผ การดาเนนงานยอนห ง (%)
ตงแต่ตน ี

30 นวาคม 2564

3 เดอน Percentile 6 เดอน Percentile

1 ี

Percentile 3 ี Percentile 5 ี Percentile 10 ี

Percentile

ดตงกองทุน

11.76

2.83

5th

5.04

5th

11.76

5th

-

-

-

-

-

-

-0.50

10.14

2.79

5th

4.84

25th

10.14

95th

-

-

-

-

-

-

-1.90

Tracking Difference

-1.51

-0.04

-

-0.20

-

-1.51

-

-

-

-

-

-

-

-1.57

Tracking Error

0.89

0.42

-

0.31

-

0.89

-

-

-

-

-

-

-

0.72

ผลการดาเนินงาน 1 ปี ขึ ้นไป คานวณเป็ น % ต่อปี
ดัชนีมาตรฐาน

SET50 Total Return Index

ขอม เ รีย เทีย ผ การดาเนนงานแ

เ อรเ นต ท

AIMC Category

Peer Percentile

SET 50 Index Fund

ขอตก งแ
1.
2.
3.

4.

Standard Deviation (%)

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

2.74

4.89

11.52

0.58

3.20

6.39

11.47

12.10

13.54

22.38

18.56

16.15

25th Percentile

2.67

4.73

11.21

0.28

2.81

6.00

11.50

12.13

13.75

22.50

18.74

16.20

50th Percentile

2.58

4.62

10.84

0.12

2.52

5.80

11.52

12.16

13.77

22.59

18.79

16.22

75th Percentile

2.54

4.51

10.55

-0.03

2.43

5.37

11.54

12.17

13.78

22.61

18.81

16.33

95th Percentile

2.40

4.43

10.12

-0.61

2.19

5.21

11.58

12.21

13.81

22.68

18.84

16.35

เงอ
่ น ขของขอม เ รีย เทีย ผ การดาเนนงานแ

- 5th Percentile
- 75th Percentile

31 นวาคม 2564
Return (%)

เ อรเ นต ท ( Peer Percentile)

www.aimc.or.th
(

5
75

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสำคัญ

(Percentiles)
(Standard deviation)
25
95

- 25th Percentile
- 95th Percentile
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

วันทีจ่ ดทะเบียน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

อำยุโครงกำร

ไม่กาหนด

ซือ้ และขำยคืนหน่วยลงทุน

วันทาการซือ้ หน่วยลงทุน :
- วันทาการซือ้

: ทุกวันทาการ
ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15.30 น.
เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 5 ธันวาคม 2562
เป็ นต้นไป

- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก

: 1,000 บาท

- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป

: 1,000 บาท

วันทาการขายคืนหน่วยลงทุน :
- วันทาการขายคืน

: ทุกวันทาการ
ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15.30 น.
เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 5 ธันวาคม 2562
เป็ นต้นไป

- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน

: 1,000 บาท

- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า : ไม่กาหนด
- จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า : 100 หน่วย
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

: ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวัน
ทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(รับเงินภายใน T+2)

กำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ (AR)

ไม่มี
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี
www.thanachartfundeastspring.com

รำยชื่อผูจ้ ัดกำรกองทุน

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสำคัญ

รายชื่อ

วันที่เริ่มบริหารกองทุน

นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล

28/6/2564

นายอนุชา จิตสมเกษม

24/5/2562

นายศตนนท์ ทัน

24/5/2562
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นายวสวัตติ์ จิรวิชญ

7/6/2564

อัตรำส่วนหมุนเวียน
กำรลงทุนของกองทุน (PTR)

0.16 เท่า

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ
รับซือ้ คืน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด

ติดต่อสอบถำม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด

กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้ (ถ้ามี)
ที่อยู่ : ห้อง 902 – 908 ชัน้ 9 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801
Website : www.thanachartfundeastspring.com
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com

ธุรกรรมทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำม คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
ขัดแย้งทำงผลปรโยชน์
www.thanachartfundeastspring.com
▪
▪
▪

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ที่ เ สนอขายนั้ น ทั้ ง นี ้ บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวม ได้ ส อบทานข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี ้ ช วน ส่ ว นสรุ ป ข้ อ มู ล ส าคั ญ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับ
รองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด
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คำอธิบำยควำมเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความ
เสี่ ย งที่ มูลค่ าของหลัก ทรัพ ย์ท่ี ก องทุ น รวมลงทุน จะเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ ้น หรือ ลดลงจากปั จจั ย ภายนอก เช่ น ภาวะ
เศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD)
ของกองทุ น รวม หากกองทุน รวมมี ค่ า SD สูงแสดงว่า กองทุ น รวมมี ค วามผัน ผวนจากการเปลี่ ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สงู
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำรรำยในรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิด
จากการกองทุนลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่สี ่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูอ้ อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่
ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
(2) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตการณ์ท่สี ่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอุตสาหกรรม
(3) ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุดตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศ
ดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผั นผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
3. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขาย
ทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รบั เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกั นหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาท
แข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทาได้ดงั ต่อไปนี ้
▪ ป้ องกันควำมเสี่ยงทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด: ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
▪ ป้ องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน: โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
▪ อำจป้ อ งกั น ควำมเสี่ ยงตำมดุ ลยพิ นิ จ ของผู้ จั ด กำรกองทุ น รวม: ผู้ลงทุนอาจมี ความเสี่ ยงจากอั ต ราแลกเปลี่ย น
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
▪ ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
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