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หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิ ด ttb smart port 3 balancer
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
ธนชำต จำกัด
(กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต :
ได้รับกำรรับรอง CAC)

ttb smart port 3 balancer fund : (tsp3-balancer)
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมทีม่ ีนโยบำยเปิ ดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภำยใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
กองทุนทีล่ งทุนแบบมีควำมเสี่ยงทัง้ ในและต่ำงประเทศ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1.

นโยบำยกำรลงทุน :
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุน
ปลายทาง) ทัง้ ในและต่างประเทศ ตัง้ แต่ 2 กองทุนขึน้ ไป โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่ าทรัพ ย์สิ น สุท ธิ ข องกองทุน ซึ่งกองทุน ปลายทางดังกล่าวมีน โยบายลงทุน ในตราสารทุน ตราสารหนี ้
ทรัพย์สินทางเลือก และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี ้ กองทุนจะ
ลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยกองทุนกาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่เกิน ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้ นี ้
สัดส่วนการลงทุนขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ โดยการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภ ายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Amundi Asset Management เป็ นผูร้ บั ดาเนินการงานด้านการจัดการลงทุน
ของกองทุน (outsource fund manager) รวมถึงมีสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รบั
มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน เป็ น ไปตามที่ ระบุในโครงการจัดการกองทุน และสัญ ญาแต่งตั้งผู้รับ
มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ซึ่ง Amundi Asset Management เป็ นบริษัทจัดการกองทุนที่จัดตัง้ ใน
ประเทศฝรั่งเศส และได้รบั ใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกากับดูแลของ The Autorite
des Marches Financiers (AMF) ซึ่ ง เป็ นสมาชิ ก สามั ญ ของ International Organizations of Securities
Commission (IOSCO)
กองทุน อาจลงทุน ในสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) ตามหลัก เกณฑ์ท่ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ
ของผูจ้ ดั การกองทุน
รวมทั้ง กองทุน อาจลงทุน ในตราสารหนี ้ท่ี มี อัน ดับ ความน่ าเชื่ อถื อต่ ากว่าระดับ ที่ ส ามารถลงทุน ได้ ( NonInvestment grade) และตราสารหนีท้ ่ีไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทัง้ ในและต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น หรือกองทุน รวมอสังหาริมทรัพ ย์ (กองทุน
1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณี ท่ี
กองทุนปลายทางเป็ นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื น้ ฐาน (infra) ลงทุน
สูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุน
ดังกล่าวต้องอยู่ภ ายใต้ก รอบนโยบายการลงทุน ของกองทุน ซึ่งเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์เงื่อนไขที่ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทั้งนี ้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle
investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่น ภายใต้ บลจ. เดียวกัน อีก (cascade
investment)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ย นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ นกองทุนรวม
ฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) หรือลงทุน โดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลัก ทรัพ ย์ต่างประเทศได้ หรื อสามารถ
กลับมาเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk
spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยขึน้ อยู่กับสถานการณ์ตลาด และต้อง
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ก่อนดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม กองทุนมิได้รบั ประกันผลตอบแทน ผู้ลงทุนอาจได้รบั ผลตอบแทนที่ ลดลงต่ากว่าหรือสูงกว่า
อัตราผลตอบแทนของดัชนีชีว้ ดั
2.

กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีว้ ดั (active management)

กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
▪
▪

ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือ
ลดลงต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
ผูล้ งทุนเข้าใจต่อความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนได้ทงั้ หมด และต้องการโอกาสในการได้รบั
ผลตอบแทนที่ ดี จ ากการน าเงิน ที่ ไ ด้จ ากการระดมทุ น ไปลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวม ทั้งในและ
ต่างประเทศ
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กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมำะกับใคร
▪

ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ
1.

กองทุนเปิ ด ttb smart port 3 balancer นีม้ ิใช่กองทุนคุม้ ครองเงินต้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงของเงินต้นจาก
การลงทุน

2.

กองทุนเปิ ด ttb smart port 3 balancer อาจจะเข้าลงทุน หรือมีไว้ซ่ึงสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผูจ้ ัดการ
กองทุน ทัง้ นี ้ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จานวน ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือ
ได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

3.

กองทุนอาจลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้ก ารบริหารของบริษัท จัดการได้โดยไม่จากัด
อัตราส่วน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนั อาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุน รวมภายใต้ก ารจัดการเดีย วกัน ดังนั้น บริษั ท่ จัด การจะจัด ให้มี ระบบงานที่ ป้ องกั น ธุ ร กรรมที่ อ าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของทัง้ กองทุนรวมต้นทางและ
กองทุนรวมปลายทาง โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ

4.

การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีความเสี่ยง ผูเ้ อาประกันภัยอาจ
ได้รับ เงิน ลงทุ น คืน มากกว่ าหรือน้อยกว่าเงิน ที่ ได้ล งทุ น ไป ทั้งนี ้ ผู้ล งทุน ควรศึก ษารายละเอีย ดในเอกสาร
ประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหนว่ยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
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5.

บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐ อเมริก า หรือผู้มี ถ่ิ น ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐ อเมริก า (ซึ่งรวมถึ งดิน แดนของประเทศ
สหรัฐ อเมริก าหรื อ ที่ ป ระเทศสหรัฐ อเมริก าครอบครอง) รวมถึ ง ผู้ท่ี มี ห นั งสื 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 งทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผูจ้ ัดการที่
ตัง้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สาหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น

6.

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพนั ธะสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรือมี
ความจาเป็ นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึน้ แล้วในขณะนี ้ หรือจะเกิดขึน้ ในอนาคต
เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รบั ทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้
เป็ นไปตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอมข้อมูล และ
เอกสารเพิ่ มเติมจากผู้ถื อหน่ วยลงทุน และมีสิท ธิ ดาเนิ นการอื่น ใดเท่ าที่จ าเป็ นส าหรับ การปฏิบัติตามพัน ธ
สัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติ มใน
หนังสือชีช้ วน

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

สูง

5 – 10%

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

สูง

general

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 หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตรา
สารหรือสัญญานัน้ รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทัง้ นี ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้
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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 ้ ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่
ผูอ้ อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย
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

*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน

ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:
ชื่อทรัพย์สนิ
1. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี ้ : กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนีร้ ะยะ
สัน้ พลัส (ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน) (KTSTPLUS)
2. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Goldman Sachs Global CORE
Equity Portfolio I Shares (Snap) Acc (GSGMIAS)
3. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี ้ : PIMCO GIS Global Bond Fund
Class Institutional Accumulation (PIMGBAI)
4. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี ้ : Schroder International Selection
Fund Global Credit Income Institutional share class IZ Acc USD
(SCGCIIZ)
5. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Schroder International Selection
Fund Emerging Asia IZ Accumulation USD (SCIEAIZ)

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ

% ของ NAV

-

12.41%

-

10.56%

-

7.46%

-

7.17%

รวมทัง้ สิน้

6.86%
44.46%

หมายเหตุ: เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

คำอธิบำยเพิ่มเติม :
1. ค่าธรรมเนียมผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนรวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว (อัตราไม่เกิน 0.5350% ต่อปี
ของ NAV ปั จจุบนั เรียกเก็บ 0.1926% ต่อปี ของ NAV)

2. ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผูด้ ูแลผลประโยชน์
และนายทะเบียน กองทุนรวม ณ วันที่คานวณ (รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็ นค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้
4. ในกรณีท่ีกองทุนรวมต่างประเทศ คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็ นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนา
เงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เงินจานวนดังกล่าวตกเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุน
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5. กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดการซา้ ซ้อนกับกองทุนปลาย หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยัง
กองทุนปลายทางจานวน 800 ล้านบาท โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังนี ้
วิธีท่ี 1 การเรียกเก็บจากกองทุนต้นทางอย่างเดียว บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจานวนเงิน
ลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกาหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมอีก หรือ
วิธีท่ี 2 การเรียกเก็บจากกองทุนปลายทางอย่างเดียว บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจานวนเงิน
ลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกาหนดเท่านัน้ โดยกองทุนต้นทางจะไม่มกี ารเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมอีก หรือ
วิธีท่ี 3 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก
3.1 เรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 200 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกาหนด และ
3.2 เรียกเก็บจากมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ 800 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกาหนด เป็ นต้น

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถอื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ ขำย)
รำยกำร

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน(Back-end Fee)

1.50%

- ถือหน่วยลงทุน < 1 ปี
เรียกเก็บ 1.00%
- ถือหน่วยลงทุน > 1 ปี
ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)

1.50%

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)

1.50%

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
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ไม่เกิน 53.50 บาท ต่อ
1,000 หน่วย หรือตาม
อัตราที่นายทะเบียน
กาหนด

ยกเว้น
- ถือหน่วยลงทุน < 1 ปี
เรียกเก็บ 1.00%
- ถือหน่วยลงทุน > 1 ปี
ไม่เรียกเก็บ
20 บาทต่อรายการ
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หมำยเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี)
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน และ/หรือค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศ
ดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนการดาเนินการ
โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
3. กรณีท่กี องทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะ
ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย / รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซา้ ซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้น
ทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 800 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกาหนดเท่านัน้ โดย
กองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย / รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติ มอีก

ผลกำรดำเนินงำน
3.45%

4%

3.47%

ผลการดาเนินงาน (คานวณตามปี ปฏิทิน)

3%
tsp3-balancer

2%

Benchmark

1%

* tsp3-balancer จัดตัง้ กองทุนเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2564
0%

2564

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

*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
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1. ตัวชีว้ ัดทีใ่ ช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุน:
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงนา้ หนักระหว่าง
1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลหักภาษี แล้ว ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย (Group 1 (1 < TTM
<= 3)) (Net Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (Group 1 (1 < TTM <= 3))) (ร้อยละ 9)
2. ดั ช นี พั น ธบั ต รรัฐ บาลระยะสั้น ของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไ ทย (Total Return of ThaiBMA Short-term
Government Bond Index) (ร้อยละ 4.50)
3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีหนุ้ กูห้ กั ภาษี แล้ว ที่คิดคานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
ในระดับ น่ าลงทุน (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 1.50)
4. Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Hedged THB (ร้อยละ 35) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
5. MSCI World Net Total Return USD Index (ร้อ ยละ 25) ในรู ป สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ส หรั ฐ ปรั บ ด้ ว ยอั ต รา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
6. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index: SET TRI) (ร้อยละ 10)
7. MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index (ร้อยละ 15) ในรู ปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วย
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
2. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -1.79%*
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน
3. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 5.82% ต่อปี *
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน
4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Moderate Allocation
5. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

วันทีจ่ ดทะเบียน

15 มิถนุ ายน 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

วันทำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน :
- มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืน

: 1 บาท

- ยอดคงเหลือขัน้ ต่า

: ไม่กาหนด

- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณราคา
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยกองทุนนีไ้ ด้รบั
การผ่อนผัน NAV (T+2)
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ในภาวะปกติจะชาระเงินค่าขายคืนภายใน
5 วันทาการนับแต่วนั ทารายการ (T+5)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี
www.thanachartfundeastspring.com
กำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ (AR)

ไม่มี

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน

ชื่อ
ดร.ธีรนุช

ธรรมภิมขุ วัฒนา

อัตรำส่วนหมุนเวียน
กำรลงทุนของกองทุน (PTR)

0.29 เท่า

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ
รับซือ้ คืน

ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)

วันทีเ่ ริ่มบริหำรกองทุนนี้
วันจดทะเบียนกองทุน

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

ติดต่อสอบถำม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด

อนุญำตให้ผู้ทมี่ ีสัญชำติ US
ลงทุน

ไม่อนุญาตให้ผทู้ ่มี ีสญ
ั ชาติ US ลงทุน

ธุรกรรมทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลปรโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
www.thanachartfundeastspring.com

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

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุน ที่ เสนอขายนั้น ทั้งนี ้ บริษั ท จัด การกองทุ น รวมได้สอบทานข้อ มูล ในหนังสื อ ชี ้ช วน ส่ วนสรุ ป ข้อ มูลสาคัญ วัน ที่

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญกองทุนเปิ ด ttb smart port 3 balancer

หน้ำ 15 / 18

1 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด

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
การดาเนิน งานที่ผ่านมาและฐานะการเงิน ของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้น กู้ระยะยาวมี 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 การเปลี่ ยนแปลงผู้บ ริห าร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทาให้ไม่
สามารถชาระหนีไ้ ด้ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
4. ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk) เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุน
จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย หลัเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บงั คับใช้ใน
ประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบตั ิงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขัน้ ตอนใน
การท าธุรกรรมเพื่ อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่ างๆ ที่เกี่ ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง
กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อนั ไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่
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กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ห รือ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ ยวข้องกับการลงทุน การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของผูค้ วบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้อนทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทาให้
ไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรือาจุมีการจากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจากัดหรือห้ามแลกเปลี่ยน
เงินตรา ทาให้ไม่สามรถนาเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็ นสกุลเงินบาทได้ เป็ นต้น ในกรณี ดังกล่าวอาจ
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ตราสารหนีห้ รือ
ตลาดตราสารหนีท้ ่กี องทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซือ้ ขาย
6. ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ เนื่องจากฐานะทางการ
เงิน 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 จจัยทางการเมืองทัง้ ในและ
ต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ เช่น
หากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของตราสารหนีท้ ่ีออกใหม่ก็จะสูงขึน้ ด้วย ดังนั้น
ราคาตราสารหนีท้ ่ีออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ ขายในระดั บราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่
ลงทุ น (port 3folio duration) สูงจะมี โอกาสเผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงของราคามากกว่า กองทุ น รวมที่ port 3folio
duration ต่ากว่า
8. ควำมเสี่ยงจำกกำรทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้ องกันควำมเสี่ยง คือ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่อาจมีการขึน้ ลง
ผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พืน้ ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวย่อมทาใหสินทรัพย์มี
ความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนื ้ ฐาน (Underlying Security)
9. ควำมเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญำในกำรทำสัญญำป้ องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากคู่สญ
ั ญาในการทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจน
ไม่อาจดาเนินการให้เป็ 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 งทุนอาจมีความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน
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▪ อำจป้ องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราและเปลี่ยน
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึน้ อยู่กับดุลยพิ นิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยง
หรือไม่
▪ ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
11. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ (Derivative Risk) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การลงทุน ซึ่งการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ทาให้มีความเสี่ยงที่แตกต่างหรือมากกว่าหลักทรัพยั่วไป เช่น
▪ ความสัมพันธ์ท่ไี ม่แน่นอนระหว่างผลตอบแทนของตราสารอนุพนั ธ์กับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซ่งึ ได้ทาการ
ป้องกันความเสี่ยงไว้
▪ ในการทาสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้านั้นกองทุนอาจต้องวางเงินประกันเริ่มต้น (initial margin) และอาจต้องาวงเงิน
ประกันเพิ่มเติมโดยจะทราบก่อนล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสถานะ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของกองทุน หากกองทุนไม่สามารถวงาเงินประกันเพิ่มเติมได้ในเวลาที่กาหนด กองทุนจะต้อง
ถูกบังคับให้ปิดสถานะของสัญญาดังกล่าว ทาให้เกิดการขาดทุนได้ เป็ นต้น
12. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่สี ่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูอ้ อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผัน
ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุ น ลงทุ น ในบางหมวดอุส าหกรรมมากกว่ า 20% ของ NAV รวมกั น ซึ่ง หากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ท่ี ส่ ง กระทบต่ อ
อุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง้ หากเกิดเหตุการณ์ท่สี ่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว 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 เกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ซึ่งตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้างอิงกับ สินค้าหรือตัวแปร เฉพาะเมื่อสินค้าหรือตัวแปร และ
โครงสร้างของตราสารประเภทนีไ้ ม่ขดั กับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนนของกองทุน
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