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หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
ธนชำต จำกัด
(กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต :
ได้รับกำรรับรอง CAC)

กองทุนเปิ ด ttb smart port 2 nurturer เพือ่ กำรออม
ttb smart port 2 nurturer Super Savings Fund
(tsp2-nurturer-SSF)
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมเพือ่ กำรออม (Super Savings Fund : SSF)
กองทุนรวมทีม่ ีนโยบำยเปิ ดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภำยใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนทีล่ งทุนแบบมีควำมเสี่ยงทัง้ ในและต่ำงประเทศ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1.

นโยบำยกำรลงทุน :

1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ttb smart port 2 nurturer (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว
โดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลย
พินิจของผูจ้ ัดการกองทุน รวมทัง้ อาจทาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน
(Reverse Repo) ได้ ทั้งนี ้ กองทุน จะไม่ล งทุ น ในตราสารที่ มีสัญ ญาซื อ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนีท้ ่ีมี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนีท้ ่ีไม่ได้รบั การ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงาน ก.ล.ต. กาหนดให้ลงทุนได้
นอกจากนี ้ กองทุ น อาจลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เปิ ด ttb smart port 2 nurturer หรื อ กองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
(infra) ซึ่งอยู่ภ ายใต้ก ารจัดการของบริษัท จัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพ ย์สิน สุทธิ ของ
กองทุน ยกเว้น กรณี ท่ี ก องทุน ปลายทางเป็ น กองทุน รวมอสังหาริมทรัพ ย์ (กอง1) และกองทุน รวมโครงสร้าง
พืน้ ฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี ้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง
(circle investment) และกองทุนรวมปลายทางนัน้ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ภายใต้
บริษัทจัดการเดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิ เปลี่ ยนแปลงประเภทและลักษณะพิ เศษของกองทุน รวมในอนาคตเป็ น Fund of
Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็ น Feeder Fund
ได้ โดยไม่ท าให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่ มขึน้ ทั้งนี ้ ให้เป็ น ดุลยพิ นิจของผู้จัดการ
กองทุน โดยขึน้ กับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการ
จะดาเนินการแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่น
ใดที่บริษัทจัดการกาหนด ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
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บริษั ท จัดการขอสงวนสิท ธิ ท่ี จะพิ จารณาเปลี่ ยนแปลงกองทุน หลัก ตามดุล ยพิ นิ จ ของบริษัท จัดการ ส าหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ทัง้ นี ้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคานึงถึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
1.2 นโยบายการลงทุนกองทุนหลัก
กองทุนหลัก เป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(กองทุนปลายทาง) ทัง้ ในและต่างประเทศ ตัง้ แต่ 2 กองทุนขึน้ ไป โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ้
ทรัพย์สินทางเลือก และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี ้ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนกาหนดสัดส่วนการ
ลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2.

กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
มุ่งหวังผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกองทุนหลัก

กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
▪
▪
▪

ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลง
ต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
ผูล้ งทุนเข้าใจต่อความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนได้ทงั้ หมด และต้องการโอกาสในการได้รบั
ผลตอบแทนที่ดีจากการนาเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทัง้ ในและต่างประเทศ
นักลงทุนที่ตอ้ งการลงทุนเพื่อนาไปลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อการ
ออมจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ซือ้ หน่วย
ลงทุน

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมำะกับใคร
▪
▪

ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
นักลงทุนที่ไม่สามารถรับความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้
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▪

นัก ลงทุ น ที่ ไม่ ส ามารถลงทุน ระยะยาว 10 ปี ได้ เนื่ องจากการถื อ หน่ วยลงทุน เพื่ อการออมเพื่ อให้ได้รั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษีจะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกาหนด

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ
1.

กองทุนเปิ ด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม มิใช่กองทุนคุม้ ครองเงินต้น ผูล้ งทุนจึงมีความเสี่ยงของเงิน
ต้นจากการลงทุน

2.

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุ น ผูล้ งทุนควรลงทุนใน กองทุนเปิ ด ttb smart
port 2 nurturer เพื่อการออม เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และ
ผูล้ งทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้

3.

ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุน รวม
เพื่อการออม หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ท่ไี ด้รบั พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา
27 แห่งประมวลรัษฎากร

4.

ผูถ้ ือหน่วยยลงทุนจะไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกันได้

5.

กองทุนนีล้ งทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน โดยไม่จากัดอัตราส่วน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน

ดังนั้น บริษัท จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ ป้องกัน ธุ รกรรมที่ อาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งดังกล่าว เพื่ อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของทัง้ กองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่บี ริษัทจัดการ หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.

กองทุ น เปิ ด ttb smart port 2 nurturer เพื่ อ การออม อาจจะเข้า ลงทุ น หรื อ มี ไว้ซ่ึ งสัญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้า
(Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจ
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ของผูจ้ ดั การกองทุน ทัง้ นี ้ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จานวน ผูล้ งทุนอาจจะ
ขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
7.

ผูล้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม
เท่านัน้ (ไม่สามารถสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนเข้าหรือออกจากกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ) ซึ่งเป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

8.

เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี แก่ผู้ลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการออมแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็ น
การชั่วคราวหรือถาวร โดยจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

9.

บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมื อ งสหรัฐ อเมริก า หรื อ ผู้มี ถ่ิ น ฐานอยู่ ใ นประเทศสหรัฐ อเมริก า (ซึ่งรวมถึ งดิ น แดนของประเทศ
สหรัฐ อเมริ ก าหรื อ ที่ ป ระเทศสหรัฐ อเมริ ก าครอบครอง) รวมถึ ง ผู้ ท่ี มี ห นั ง สื อ เดิ น ทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือผูถ้ ือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับชาระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี ้ รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรือผูจ้ ดั การที่ตงั้ อยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สาหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น

10. ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการมีพันธะสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรือมี
ความจาเป็ นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึน้ แล้วในขณะนี ้ หรือจะเกิดขึน้ ในอนาค ต
เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนได้รบั ทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้
เป็ นไปตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอมข้อมูล และ
เอกสารเพิ่มเติมจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา
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หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือ
ชีช้ วน

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

ปั จจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)
ต่ำ
< 5%

5 – 10%

สูง
10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุน
รวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ใน
และต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
กลุม่ หุน้ ที่เน้นลงทุน
ต่ำ
general

สูง
Large cap
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ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรวม
ต่ำ
< 10%

สูง

10% – 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้ อกตราสาร คู่สญ
ั ญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสาร
หรือสัญญานัน้ รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทัง้ นี ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผูร้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ต่ำ
< 20%

20% – 50%

50% – 80%

สูง
> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผู้
ออกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย
ต่ำ
สูง
< 20%

20% – 50%

50% – 80%

> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศ
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน fx
ต่ำ
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

สูง
ดุลยพินิจ

ไม่ปอ้ งกัน

ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:
ชื่อทรัพย์สนิ
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมแบบผสม : กองทุนเปิ ด ttb smart port 2 nurturer (tsp2-nurturer)

% ของ NAV

รวมทัง้ สิน้

94.65%

94.65%

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 คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ก่อนการลงทุน*

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม
4.00

สูงสุดไม่เกิน 3.7450

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ ของ NAV

3.50
3.00
2.50

สูงสุดไม่เกิน 2.1400

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

0.0000

การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน 0.2140
สูงสุดไม่เกิน 1.2840
สูงสุดไม่เกิน 0.1070
0.0080

0.0000

ตามที่จ่ายจริง

สูงสุดไม่เกิน
สูงสุดไม่เกินายทะเบี
น
ผูด้ ผูแู ด้ ผล
แู ลผลประโยชน์
ยน
ค่าใช้จา่ ย
0.134
0.161
ประโยชน์
อื่น

รวมค่าใช้จา่ ย

คำอธิบำยเพิ่มเติม :
1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็ นค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้

2. กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดการซา้ ซ้อนกับกองทุนปลายทาง หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยัง
กองทุนปลายทางจานวน 800 ล้านบาท จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากที่กองทุนปลายทางอย่างเดียว บริษัทจัดการ
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจานวนเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกาหนดเท่านัน้ โดยกองทุน
ต้นทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมอีก
กรณีท่กี องทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซา้ ซ้อนด้วยเช่นกัน
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถอื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ ขำย)
รำยกำร
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)2,4
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)
- สับเปลี่ยน SSF ภายในบลจ.ธนชาต
- สับเปลี่ยน SSF ไปยังบลจ.อื่น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

1.50%

ยกเว้น

ไม่มี

ไม่มี

1.50%

ยกเว้น

มี
107 บาทต่อรายการ
214 บาทต่อรายการ

ยกเว้น3
214 บาทต่อรายการ

ไม่มี

ไม่มี

53.50 บาท

20 บาทต่อรายการ

หมำยเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี)
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายไม่เท่ากัน ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบรายละเอียด
โดยจะติดประกาศดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อน
การดาเนินการ
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) จากกองทุนครัง้ แรกในรอบปี ปฏิทิน ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
และส าหรับ การสั บ เปลี่ ย นครั้ง ต่ อ ไปเรี ย กเก็ บ ในอั ต รา 107 บาทต่ อ รายการ อย่ า งไรก็ ต าม ปั จ จุ บั น บลจ . ยกเว้น
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ
และ/หรือที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า 7 วัน ก่อนการดาเนินการ
4. กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะ
ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย / รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซา้ ซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง
มี มูล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุท ธิ 1,000 ล้า นบาท ไปลงทุ น ในกองทุ น ปลายทาง 800 ล้า นบาท กองทุน รวมต้น ทางจะเรีย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกาหนดเท่านั้น โดย
กองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย / รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก และรวมถึง
กรณีท่กี องทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขาย / รับซือ้ คืนหน่วยหน่วยลงทุนซา้ ซ้อนด้วยเช่นกัน
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สาคัญของกองทุนเปิ ด ttb smart port 2 nurturer
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management
Fee)1
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expensers)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมด
(Total Fee)

อัตราร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.2840 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ไม่เกินร้อยละ 3.7450 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.50%

(Front-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(Back-end Fee)

ไม่เกินร้อยละ 1.50%

เรียกเก็บจริง
0.9095%
ตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 1.2840%
ตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 3.7450%
ยกเว้น
- ถือหน่วยลงทุน < 1 ปี
เรียกเก็บ 1.00%
- ถือหน่วยลงทุน > 1 ปี
ไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ : กรณี ท่ี กองทุน เปิ ด ttb smart port 2 nurturer เพื่ อการออม (กองทุน ต้น ทาง) ลงทุน ในหน่ วยลงทุน ของ
กองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซา้ ซ้อน
กับกองทุนปลายทาง
1
ค่าธรรมเนียมผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว (อัตราไม่เกิน 0.5350%
ต่อปี ของ NAV ปั จจุบนั เรียกเก็บ 0.1926% ต่อปี ของ NAV)
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ผลกำรดำเนินงำน
ผลการดาเนินงาน (คานวณตามปี ปฏิทิน)
0.47%

1%
0%
0%

tsp2-nurturer-SSF

0%

Benchmark

0%
0%
0%

-0.04%

* tsp2-nurturer-SSF จัดตัง้ กองทุนเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2564
2564

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

*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
1. ตัวชีว้ ัดทีใ่ ช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุน:
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงนา้ หนักระหว่าง
1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลหักภาษีแล้ว ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย (Group 1 (1 < TTM <=
3)) (Net Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (Group 1 (1 < TTM <= 3))) (ร้อยละ 21)
2. ดั ช นี พั น ธบั ต รรัฐ บาลระยะสั้ น ของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไ ทย (Total Return of ThaiBMA Short-term
Government Bond Index) (ร้อยละ 10.50)
3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีหนุ้ กูห้ กั ภาษีแล้ว ที่คิดคานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือใน
ระดับน่าลงทุน (BBB ขึน้ ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย (Group 1 (1 < TTM <= 3)) (Net Total Return of
ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (BBB up) (Group 1 (1 < TTM <= 3))) (ร้อยละ 3.50)
4. Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Hedged THB (ร้อยละ 45) ในรู ป สกุ ล เงิน ดอลลาร์ส หรัฐ
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
5. MSCI World Net Total Return USD Index (ร้อยละ 10) ในรู ปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
6. MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index (ร้อยละ 10) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
2. ผลกำรดำเนินงำนแบบย้อนหลังตำมปี ปฏิทนิ : N/A
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3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -0.72%*
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน
4. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 2.66% ต่อปี *
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Conservative Allocation
6. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
7. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนหลัก
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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ผลการดาเนินงาน 1 ปี ขึ ้นไป คานวณเป็ น % ต่อปี
ดัชนี
มาตรฐาน

Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Hedged, MSCI World Net Total Return Index (THB), SETTRI, TBMA Short-term Government Bond Index, ThaiBMA Government Bond
Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB up NR (1-3 Yrs)
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

วันทีจ่ ดทะเบียน

16 พฤศจิกายน 2564

อำยุโครงกำร

ไม่กาหนด

ซือ้ และขำยคืนหน่วยลงทุน วันทำกำรซือ้ หน่วยลงทุน :
- มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ แรก : 1 บาท
- มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ ถัดไป : 1 บาท
- วิธีการชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน เงินสด คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์
สั่งจ่าย
“บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนของบลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.ทหารไทยธนชาต

ราชดาริ

011-1-08829-0

“บัญชีซอื้ หน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.กรุงเทพ

เพลินจิต

205-3-03201-3

ธ.กรุงศรีอยุธยา

เพลินจิตทาวเวอร์

285-0-01087-9

ธ.กสิกรไทย

ถนนหลังสวน

082-1-08292-7

ธ.ไทยพาณิชย์

สานักรัชโยธิน

111-3-03734-0

ธ.ออมสิน

ราชประสงค์

000-0-0004393-5

วันทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืน

: 1 บาท

- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีขนั้ ต่า

: ไม่กาหนด

- จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีขนั้ ต่า

: ไม่กาหนด

- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณราคา
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รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยไม่นบั รวมวันหยุด
ต่างประเทศ
โดยกองทุนนีไ้ ด้รบั การผ่อนผันการคานวณ
NAV (T+2)
ในภาวะปกติจะชาระเงินค่าขายคืน
ภำยใน 4 วันทำกำรนับจำกวันทีค่ ำนวณ
NAV
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี
www.thanachartfundeastspring.com
กำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ (AR)

ไม่มี

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน
ดร.ธีรนุช

ชื่อ

วันทีเ่ ริ่มบริหำรกองทุนนี้

ธรรมภิมขุ วัฒนา

วันจดทะเบียนกองทุน

นายกาย ศิรพิ รรณพร

วันจดทะเบียนกองทุน

นางสาวนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ

วันจดทะเบียนกองทุน

อัตรำส่วนหมุนเวียน
กำรลงทุนของกองทุน
(PTR)

-

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ
รับซือ้ คืน

ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้ (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถำม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 902 – 908 ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ 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

อนุญำตให้ผู้ทมี่ ีสัญชำติ US ไม่อนุญาตให้ผทู้ ่มี ีสญ
ั ชาติ US ลงทุน
ลงทุน
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ธุรกรรมทีอ่ ำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
www.thanachartfundeastspring.com

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุ น ที่ เสนอขายนั้น ทั้ง นี ้ บริษั ท จัด การกองทุ น รวมได้ส อบทานข้อ มูล ในหนัง สื อ ชี ้ช วนส่ ว นสรุ ป ข้อ มู ล ส าคัญ วัน ที่
1 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด

รำยละเอียดกองทุนหลัก : กองทุนเปิ ด ttb smart port 2 nurturer
1.

กองทุ น หลัก ที่ ก องทุ น จะลงทุ น คื อ กองทุ น เปิ ด ttb smart port 2 nurturer บริ ห ารและจั ด การโดย บริษั ท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด โดยกองทุนดังกล่าวเป็ นกองทุน รวมที่ เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป
(retail investors) เป็ นกองทุนที่จดทะเบียนที่ประเทศไทย
ปั จจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สาคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิ ดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือ
ชีช้ วนฉบับนีแ้ ล้ว และผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุนหลักเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่เี ว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ https://www.thanachartfundeastspring.com

ชื่อกองทุนหลัก
ISIN Code
Bloomberg Code
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม
ประเภทโครงการ
อายุโครงการ
นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิ ด ttb smart port 2 nurturer
THA356010001
TSP2NUT TB
15 มิถนุ ายน 2564
กองทุนรวมผสม
ไม่กาหนด
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทัง้ ในและต่างประเทศ ตัง้ แต่ 2 กองทุน
ขึน้ ไป โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญ ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพ ย์สิน
สุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน
ตราสารหนี ้ ทรัพย์สินทางเลือก และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่
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กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี ้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่
เกิ น ร้อยละ 79 ของมูล ค่ าทรัพ ย์สิ น สุท ธิ ข องกองทุน โดยกองทุ น ก าหนด
สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
บริ ษั ท จั ด การจะมอบหมายให้ Amundi Asset Management เป็ นผู้ รับ
ด าเนิ น การงานด้ า นการจั ด การลงทุ น ของกองทุ น (outsource fund
manager) รวมถึงมีสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขการเปลี่ยน
ผู้รับ มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุ น เป็ น ไปตามที่ ระบุ ในโครงการ
จัดการกองทุนและสัญญาแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
ซึ่ ง Amundi Asset Management เป็ นบริ ษั ท จั ด การกองทุ น ที่ จั ด ตั้ ง ใน
ประเทศฝรั่งเศส และได้รับ ใบอนุ ญ าตเพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ จัด การลงทุ น
ภายใต้การกากับดูแลของ The Autorite des Marches Financiers (AMF)
ซึ่ ง เป็ นสมาชิ ก สามั ญ ของ International Organizations of Securities
Commission (IOSCO)
การลงทุนของกองทุนในกองทุนปลายทางอาจอยู่ในหลากหลายสกุลเงิน
อาทิเช่น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินยุโร โดยกองทุนอาจเข้าทาสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงใน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน

ดัชนีชีว้ ดั

นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้
การจัด การของบริษั ท จัด การ ในสัด ส่ ว นไม่ เกิ น ร้อ ยละ 100 ของมู ล ค่ า
ทรัพ ย์สิ น สุท ธิ ข องกองทุ น โดยการลงทุน ในหน่ วยลงทุน ดังกล่าวต้องอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทั้ง นี ้ กองทุ น ปลายทางไม่
สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุน
ปลายทางไม่ ส ามารถลงทุ น ต่ อ ในกองทุ น อื่ น ภายใต้ บลจ. เดี ย วกั น อี ก
(cascade investment)
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงนา้ หนักระหว่าง
1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลหักภาษีแล้ว ของสมาคมตลาด
ตราสารหนี ้ ไ ทย (Group 1 (1 < TTM <= 3)) (Net Total Return of
ThaiBMA Government Bond Index (Group 1 (1 < TTM <= 3)))
(ร้อยละ 21)
2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย (Total
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Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index) (ร้อ ยละ
10.50)
3. ผลตอบแทนรวมของดั ช นี หุ้น กู้หั ก ภาษี แ ล้ว ที่ คิ ด ค านวณจากข้อ มู ล
Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึน้
ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย (Group 1 (1 < TTM <= 3)) (Net
Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (BBB up)
(Group 1 (1 < TTM <= 3))) (ร้อยละ 3.50)
4. Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Hedged THB
(ร้อยละ 45) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
5. MSCI World Net Total Return USD Index (ร้อยละ 10) ในรู ปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท
ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
6. MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index (ร้อ ยละ 10)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่ อเทียบเท่าค่า
สกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการกองทุน
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม
ผูส้ อบบัญชี

ไม่มี
ทุกวันทาการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
บริษัท พีวี ออดิท จากัด
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คำอธิบำยเพิ่มเติม
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนีท้ มี่ ีควำมเสี่ยงสูง (High Yield Risk) กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนีท้ ่ี
มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารหนี ้ Non-investment Grade และ Unrated เป็ นต้น ซึ่งตราสารหนีด้ งั กล่าวจะมีความเสี่ยง
ด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง สูงกว่าตราสารหนีท้ ่ไี ด้รบั การจัดอันดับในระดับ Investment Grade
2. ควำมเสี่ ย งจำกกำรผิ ด นั ด ช ำระหนี้ ข องผู้ อ อกตรำสำร (Credit Risk) หมายถึ ง การพิ จ ารณาจากอัน ดับ ความ
น่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี ้ โดยพิจารณาจากผล
การดาเนิ นงานที่ ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมี ความหมายโดยย่ อ
ดังต่อไปนี ้
ระดับ
TRIS
Fitch
Moody’s S&P
คำธิบำย
กำรลงทุน
AAA AAA(tha)
Aaa
AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่าที่สุด ที่จะ
ไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด
AA
AA(tha)
Aa
AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่า
มากที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด
ระดับที่น่า
ลงทุน
A
A(thai)
A
A
ความเสี่ยงต่ าที่จะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ตาม
กาหนด
BBB BBB(tha)
Baa
BBB ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้
ตามกาหนด
ระดับที่ต่ากว่า ต่ากว่า ต่ากว่า
ต่ากว่า ต่ากว่า ความเสี่ยงสูง ที่จ ะไม่สามารถช าระหนี ้ได้ต าม
น่าลงทุน
BBB BBB(tha)
Baa
BBB กาหนด
3. ควำมเสี่ยงของประเทศทีล่ งทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้า
ไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บ ริห าร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิ จ หรือสาเหตุอื่นๆ จนท าให้ไม่
สามารถชาระหนีไ้ ด้ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
4. ควำมเสี่ ยงจำกข้ อ จ ำกั ด กำรน ำเงิน ลงทุ น กลับ ประเทศ (repatriation risk) เนื่ องจากการลงทุน ในต่ างประเทศ
กองทุนจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่
บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบตั ิงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือ
ขัน้ ตอนในการทาธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ ในภาวะการณ์ลงทุน
จริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อนั ไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของผูค้ วบคุมกฎระเบี ยบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้อนทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทาให้
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ไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรือ อาจมีการจากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจากัดหรือห้ามแลกเปลี่ยน
เงินตรา ทาให้ไม่สามารถนาเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็ นสกุลเงินบาทได้ เป็ นต้น ในกรณี ดงั กล่าวอาจ
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ตราสารหนีห้ รือ
ตลาดตราสารหนีท้ ่กี องทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซือ้ ขาย
6. ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ เนื่องจากฐานะทางการเงิน
หรือผลการดาเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ ของธุรกิจนัน้ ๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึน้ หรือลดลง
7. ควำมเสี่ ย งจำกควำมผั น ผวนของรำคำหลั ก ทรั พ ย์ (Market Risk) กรณี ก องทุ น รวมตราสารหนี ้ เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งขึน้ กับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ เช่น
หากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของตราสารหนีท้ ่อี อกใหม่ก็จะสูงขึน้ ด้วย ดังนัน้ ราคา
ตราสารหนีท้ ่ีออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ ขายในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน
(portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration ต่ากว่า
8. ควำมเสี่ยงจำกกำรทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้ องกันควำมเสี่ยง คือ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่อาจมีการขึน้ ลงผัน
ผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พนื ้ ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่ าวย่อมทาให้สินทรัพย์มีความ
ผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนื ้ ฐาน (Underlying Security)
9. ควำมเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญำในกำรทำสัญญำป้ องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากคู่สญ
ั ญาในการทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่
อาจดาเนินการให้เป็ นไปตามสัญญาได้
10. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราและ
เปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่านแต่ขายทา
กาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทาได้ดงั ต่อไปนี ้
▪ ป้ องกันควำมเสี่ยงทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
▪ ป้ องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
▪ อำจป้ องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราและเปลี่ยน
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยง
หรือไม่
▪ ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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11. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ (Derivative Risk) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การลงทุน ซึ่งการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ทาให้มีความเสี่ยงที่แตกต่างหรือมากกว่า หลักทรัพย์ท่วั ไป เช่น
▪ ความสัมพันธ์ท่ีไม่แน่นอนระหว่างผลตอบแทนของตราสารอนุพันธ์กับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซ่ึงได้ทาการ
ป้องกันความเสี่ยงไว้
▪ ในการทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้านัน้ กองทุนอาจต้องวางเงินประกันเริ่มต้น (initial margin) และอาจต้องวางเงินประกัน
เพิ่มเติมโดยจะทราบก่อนล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสถานะสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าของกองทุน หากกองทุนไม่สามารถวงาเงินประกันเพิ่มเติมได้ในเวลาที่กาหนด กองทุนจะต้องถูกบังคับให้ปิด
สถานะของสัญญาดังกล่าว ทาให้เกิดการขาดทุนได้ เป็ นต้น
12. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
▪ ความเสี่ ย งจากการลงทุน กระจุก ตัว ในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ ง (High Issuer Concentration Risk) เกิ ด จาก
กองทุนลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูอ้ อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุ น ลงทุ น ในบางหมวดอุ ส าหกรรมมากกว่ า 20% ของ NAV รวมกั น ซึ่ ง หากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ท่ี ส่ ง กระทบต่ อ
อุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม
▪ ความเสี่ย งจากการกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (Country Concentration Risk) เกิด จากกองทุนลงทุน ใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง้ หากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายประเทศ

13. ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรทีม่ ีลักษณะของสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note Risk) กองทุน
อาจลงทุ น ในตราสารที่ มี ลั ก ษณะของสั ญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้ า (Structured Note) โดยเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ ขาย
ล่ว งหน้าแฝง มี ก ารจ่ ายผลตอบแทนในการลงทุน โดยอ้างอิ งกับ สิ น ค้าหรือ ตัวแปร เฉพาะเมื่ อ สิ น ค้าหรือ ตัวแปร และ
โครงสร้างของตราสารประเภทนีไ้ ม่ขดั กับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนนของกองทุน
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