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ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564    

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 
กองทุนเปิดธนชำต Smart Beta 

Thanachart Smart Beta Fund 
T-SmartBeta 

 กองทุนรวมตรำสำรทุน 
กองทุนรวมทีล่งทุนแบบไม่มีควำมเส่ียงต่ำงประเทศ 

ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุนีไ้ด้ในช่วงเวลำ 1 ปีแรก ดังน้ัน หำกมีปัจจยัลบ 
ทีส่่งผลกระทบต่อกำรลงทนุดังกล่ำว ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงนิลงทนุจ ำนวนมำก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทนุ ธนชำต จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต  
(ได้รับกำรรับรอง CAC) 
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คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

1. นโยบำยกำรลงทุน: 
กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นหลักทรพัย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาด
หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ที่มีค่า Beta ไม่เกิน 1.4 โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน 
และกรณีหลกัทรพัยด์งักล่าวมีค่า Beta เกิน 1.4 จะด าเนินการแกไ้ขภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีของกองทุน โดยไม่ถือ
ว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งนี ้ เว้นแต่กรณีที่เกิด
เหตกุารณต์่อไปนี ้โดยไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 
(1) กรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลกัทรพัยล์ดลงอย่างรุนแรง หรือกรณีที่การเปล่ียนแปลงในภาวะตลาด
หรือการคาดการณภ์าวะตลาดท าใหห้ลกัเกณฑก์ารลงทนุขา้งตน้ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบตัิ หรือจะก่อความเสียหายใหแ้ก่
กองทนุโดยรวม  
(2) หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมไดห้รือเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือเหตุอื่นใดที่ไดร้บัการผ่อนผัน
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กองทนุ T-SmartBeta มีการคดักรองหุน้จาก Universe ภายในของ บลจ.ธนชาต โดยมีกลยทุธก์ารลงทนุ ดงันี ้

1. กองทนุมีการคดักรองหุน้โดยใช ้Fundamental Factor และ Market Risk Factor 
2. มีการผสมกลยทุธก์ารลงทนุในเชิงรบั (Passive) และ เชิงรุก (Active) ดงันี ้

กลยทุธเ์ชิงรบั (Passive) 
- หุน้ท่ีผ่านการคดักรองดว้ยปัจจยัพืน้ฐาน จะมีการสรา้ง Risk Basket (Low Beta, Mid Beta) โดยจะมีการลงทนุตาม  
  RiskBasket กลยทุธเ์ชิงรุก (Active) 
- ปรบัน า้หนกัการลงทนุใน Risk Basket ตามระดบัความเส่ียงของตลาด (Timing Factor) ยกตวัอย่างเช่น 
ในภาวะที่ตลาดมีความเส่ียงสงู  และ/หรือ มีแนวโนม้เสีย Momentum ในการปรบัขึน้ จะเพิ่มน า้หนกัใน Low Beta 
ในภาวะที่ตลาดมีความเส่ียงต ่าและพอเหมาะ และ/หรือ มี Momentum ในการปรบัขึน้ จะลดน า้หนกัใน Low Beta  
ขอสงวนสิทธ์ิเคร่ืองมือในการวิเคราะหแ์นวโนม้ตลาด และการลงทนุ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคต 
ทัง้นี ้กองทนุมุ่งเนน้สรา้งผลตอบแทนที่ปรบัดว้ยค่าความเส่ียง (Risk Adjusted Return) ดีกว่าตลาดในระยะกลาง ถึง ยาว 
ส่วนที่ เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี ้ และ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์และ/หรือหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่า
ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REITs) หน่วยลงทุนกองโครงสรา้งพืน้ฐาน 
และ/หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio 
management) และเพื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) จากการลงทนุ ในกรณีที่หลกัทรพัยป์รบัตวัลดลง  
กองทนุนีอ้าจมีการลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) เช่น หุน้กูอ้นพุนัธ ์
โดยการลงทุนในตราสารดังกล่าว จะเป็นไปตามดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวะตลาดการลงทุนใน
ขณะนัน้ๆ หรือการคาดการณปั์จจยัที่เก่ียวขอ้งในอนาคต  
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(unlisted securities) ตราสารหนีท้ี่ไดร้บัการจดัอนัดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารต ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้(Non - investment grade)  และตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือ (unrated securities) ยกเวน้ในกรณีที่ตราสารหนีน้ัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวัตราสารหรือท่ีผูอ้อก
ตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได ้(Investment grade) หรือตราสารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์(Listed securities) 
ขณะที่ลงทุนเท่านัน้ และหรือลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์เฉพาะกรณีที่ตรา
สารทนุนัน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยข์ณะที่กองทนุลงทนุเท่านัน้ 
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กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

▪ ผูล้งทนุท่ีสามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ท่ีกองทนุรวมไปลงทนุ ซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรือลดลงจนต ่ากวา่มลูคา่ที่
ลงทนุและท าใหข้าดทนุได ้

▪ ผูล้งทนุท่ีสามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทนุในตราสารหนีท้ั่วไป  

กองทนุรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 
▪ ผูล้งทนุท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยูค่รบ 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี ้
 

▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม หรือสอบถำมผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ 

อย่ำลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

เงื่อนไขอื่น 
ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันี ้
รวมดว้ยก็ได ้ทัง้นี ้โดยตอ้งค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั  

• ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม  
• ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบก าหนดอายโุครงการ  
• ช่วงระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนเนื่องจากไดร้บัค าสั่งขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

หรือมีการสิน้สดุสมาชิกภาพ หรือมีการโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก หรือเพื่อรอการลงทนุ ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกินกว่า 10 วนั
ท าการ 

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุรวม
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 
 
2. กลยุทธใ์นกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: 
- มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management) 
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คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

ค ำเตือนทีส่ ำคญั 
▪ กองทุนมีการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือ

อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note) ท าให้อาจมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนใน
หลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง จึงอาจมีก าไร/ขาดทนุสงูกว่าการลงทนุในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง 

▪ ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้เมื่อมีความเขา้ใจในความเส่ียงของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ และผูล้งทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณก์ารลงทนุ วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ และฐานะการลงทนุของผูล้งทนุเอง  

แผน ำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

 
 
 
 
 
 

ต่ ำ สูง 

1 8 

7 2 

3 
4 5 6 

เสี่ยงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมำก 

โอกำสขำดทุนเงินต้น 
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ปัจจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคญั 

 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD) 
ต ่ำ                           สูง 

≤ 5% 5 – 10% 10 -15% 15 - 25% > 25% 

กลุ่มหุน้ท่ีเนน้ลงทนุ 
ต ่ำ                           สูง 

general large cap mid/small sector 
 

 
 

การกระจกุตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกวา่ 10%  ของ NAV รวมกนั 
ต ่ำ                              สูง 

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

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

 

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง (High Sector Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 
ต ่ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมไม่มีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม  

คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
 
 
 
 

ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย ์(market risk) 

ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร (high issuer concentration risk) 

http://www.thanachartfund.com/
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ช่ือทรัพยส์ินทีล่งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก: 
ชื่อทรัพยส์นิ อันดับควำมน่ำเชื่อถือ % ของ NAV 

1. หุน้สามญั : บรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) 
2. หุน้สามญั : บรษิัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) (ADVANC) 
3. หุน้สามญั : บรษิัท ซี.พี. ออลล ์จ ากดั (มหาชน) (CPALL) 
4. หุน้สามญั : บรษิัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) (BDMS) 
5. หุน้สามญั : บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (AOT)                                   

- 
- 
- 
- 
- 

รวมทัง้สิน้ 

5.53% 
5.03% 
4.37% 
4.24% 
4.06% 
23.23% 

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

 

 

 

 

 

สัดส่วนของประเ ททรัพยส์ินทีล่งทุน 

http://www.thanachartfundeastspring.com/
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณุจะไดร้บั ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว
ก่อนการลงทนุ* 

 

 
 
 
 

    

สงูสดุไม่เกิน สงูสดุไม่เกิน 0.1  
ผูดู้แผล

1.602

0.021 0.134 0.015

1.772

0.00
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1.50
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2.50
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5.00
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ที่เ
รีย
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ก็บ

จร
ิง

%
 ต
อ่ปี

ขอ
ง
ขอ

ง
NA

V

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน  .   

สูงสุดไม่เกิน  .   

สูงสุดไม่เกิน  .   

สูงสุดไม่เกิน  .   สูงสุดไม่เกิน  .   

ผูดู้แลผลประโยชน์

 
 
 

*ขอ้มลู : ณ 13 ก.ย 2563 – 12 ก.ย 2564 
**ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือภาษีอืน่ใด (ถา้ม)ี 
หมายเหต:ุ ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูค่าธรรมเนียมยอ้นหลงั 3 ปี ในหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็มไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

http://www.thanachartfund.com/
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รำยกำร สูงสุดไม่เกนิ เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 2.140%                0.5 5% 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืน 2.140% ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง : 
อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุ 
กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง : 
อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนยีมการขาย
หน่วยลงทนุ 

เรยีกเก็บเทา่กบัคา่ธรรมเนียมใน
การขาย (ถา้ม)ี และรบัซือ้คืน (ถา้มี) 

โดยจะไม่เรยีกเก็บซ า้ซอ้น 

การโอนหน่วย 53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือ
ตามอตัราที่นายทะเบยีนก าหนด 

20 บาท ต่อ รายการ 

หมายเหต:ุ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 

 
 

 

ผลการด าเนินงาน (ค านวณตามปีปฏิทิน)

* T-SmartBeta จดัตัง้กองทุนเม่ือวันที่ 13 ก.ย. 2561

* ผลการด าเนินงานปี 2564 ขอ้มลู ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2564

-8
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-1
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%
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%

-20%

-10%

0%

10%

20%

2561 2562 2563 2564

T-SmartBeta

Benchmark

 

 
*ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต* 

 

 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ขำย) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ 

 

* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ 

 

                        (%) 30         2564 

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

                15.94 3.34 75th 5.51 50th 15.94 75th -0.38 95th - - - - -3.12 

             17.67 3.41 75th 5.56 50th 17.67 50th 5.14 25th - - - - 1.86 

                             11.11 11.10 50th 10.82 25th 11.11 25th 18.07 25th - - - - 17.59 

                          11.97 10.24 25th 10.97 50th 11.97 50th 19.33 50th - - - - 18.87 

ผลการด าเนนิงาน 1 ปีขึน้ไป ค านวณเป็น % ต่อปี 

ดชันีมาตรฐาน SETTRI 

                                                   31         2564 

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

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

Equity General 

5th Percentile 10.57 11.87 32.44 10.60 6.87 8.86 8.02 8.73 9.56 14.69 13.38 11.88 

25th Percentile 5.17 7.25 22.47 4.91 3.71 7.72 10.41 10.90 11.62 19.02 16.04 15.14 

50th Percentile 3.64 5.40 17.54 2.52 2.45 6.56 11.29 11.54 12.15 19.71 16.79 15.66 

75th Percentile 2.40 3.43 15.24 1.03 0.97 5.65 11.84 12.18 12.86 20.62 17.68 16.19 

95th Percentile 0.87 1.36 7.85 -2.75 -1.30 3.54 12.86 14.22 14.81 22.68 20.12 17.37 

                                                                        (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.                                                            

  
 

 

 

 

 

1. ตัวชีว้ัดทีใ่ช้เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน: ดัชนีผลตอบแทนรวม SET TRI (SET TRI) 

2. ประเ ทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Equity General (EQGEN) 

3. กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ - 7.7 % 

4. ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 21.19%  

5. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 

*คุณสำมำรถดูขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่www.thanachartfundeastspring.com 

 

http://www.thanachartfund.com/
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นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีจดทะเบียน วนัท่ี 13 กนัยายน 2561 

อายโุครงการ ไม่ก าหนด 

ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท าการซือ้ :   
- มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้แรก      : 50,000 บาท 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้ถดัไป   : 1,000 บาท 
 
วนัท าการขายคืน : 
-มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคืน          : 1,000 บาท 
-ยอดคงเหลือขัน้ต ่า                       : ไม่ก าหนด 
-จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือขัน้ต ่า : 100 หน่วย 
-ระยะเวลาการรบัเงินคา่ขายคืน      : ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัถดัจากวนัท าการ  
                                                     รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (รบัเงิน T+2) 
คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรพัยสิ์นรายวนัไดท้ี่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ (A/R) ไม่เกินปีละ 12 ครัง้  
บรษิัทจดัการจะน าเงินท่ีไดจ้ากการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิของผูถื้อหน่วย
ลงทุนเขา้บญัชีเงินฝากของธนาคารธนชาต ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดใ้หข้อ้มลู
บัญชีเงินฝากของธนาคารธนชาต บริษัทจัดการจะน าเงินดังกล่าวไปลงทุนต่อยัง
กองทนุเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) 

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

รายชื่อผูจ้ดัการกองทนุ 
 
 
 

รายชื่อ 
นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ 
นายอนชุา  จิตสมเกษม 
นายศตนนท ์ทนั 
นายวสวตัติ์ จิรวิชญ 

วนัท่ีเริ่มบรหิารกองทนุ 
28/6/2564 
13/9/2561 
13/9/2561 
7/6/2564 

อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุ 
ของกองทนุรวม (PTR%) 

 
0.78 เทา่ 

 

ติดต่อสอบถาม 
รบัหนงัสือชีช้วน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
ที่อยู่ : หอ้ง 902 – 908 ชัน้ 9 อาคารมิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์เลขท่ี 944  

ข้อมูลอ่ืนๆ 

http://www.thanachartfundeastspring.com/
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รอ้งเรียน ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10  0 
โทรศพัท ์0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801 
Website : www.thanachartfundeastspring.com 
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com 

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลปรโยชน ์

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียง
จากการลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

▪ ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต. 
▪ การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงวา่ส านกังาน ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึง

ความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคัญ ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2564  แลว้ดว้ย
ความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวมและขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งไม่เป็นเท็จ และ
ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 

 
 

http://www.thanachartfund.com/
mailto:mailus@thanachartfund.com
http://www.thanachartfund.com/
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1. ควำมเสีย่งจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) 
กรณีกองทุนรวมตรำสำรทุน หมายถึง ความเส่ียงที่มูลค่าของหลักทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือ
ลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ่งพิจารณาไดจ้าก
ค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 

2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 
(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำรรำยในรำยหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) เกิด

จากการกองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10%  ของ NAV รวมกนั ซึ่งหากเกิดเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดงักล่าว กองทนุอาจมีผลการด าเนินงานที่
ผนัผวนมากกว่ากองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

(2) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง (Sector Concentration Risk) 
เกิดจากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกนั ซึ่งหากเกิดเหตการณท์ี่ส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอตุสาหกรรม 

(3) ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุดตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ
ดงักล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้ กองทุนดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผนัผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

3. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทุนรวมลงทนุดว้ยสกลุเงินดอลลารใ์นช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายท า
ก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทนุรวมจะไดร้บัเงินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักันหากกองทนุรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและ
ขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมือส าคญัในการบรหิารความเส่ียงดงักล่าว ซึ่งท าไดด้งัต่อไปนี  ้
▪ ป้องกันควำมเสี่ยงทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด: ผูล้งทนุไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
▪ ป้องกันควำมเสี่ยงบำงสว่น: โดยตอ้งระบสุดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไวอ้ยา่งชดัเจน ผูล้งทนุอาจมีความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน 
▪ อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม: ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

เนื่องจากการป้องกนัความเส่ียงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกนัความเส่ียงหรือไม่ 

▪ ไม่ป้องกนัควำมเสี่ยงเลย: ผูล้งทนุมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

 
 

ค ำอธิบำยควำมเส่ียง 
 


