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หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 
  กองทุนเปิดธนชำตไชน่ำชำเลนจ#์1  

                     Thanachart China Challenge Fund#1 
                    T-CHChallenge#1  

กองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน 
กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) 

กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมีควำมเส่ียงต่ำงประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

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

1. นโยบำยกำรลงทุน: 
- กองทุนเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง

กองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) 
กองทุนมีเป้าหมายที่จะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Hang 
Seng China Enterprises Index  ซึ่งกองทุน Hang Seng China Enterprises Index  มีวัตถุประสงคใ์นการลงทุน
เพื่อสรา้งผลตอบแทน(ก่อนหักค่าใช้จ่าย)ที่สอดคล้องใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China 
Enterprises โดยกลยุทธห์ลักจะลงทุนในหุน้ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน 
Hang Seng China Enterprises Index  บริหารและจัดการโดย Hang Seng Investment Management Limited 
โดยจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฮ์่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong : “SEHK”) 

2. กลยุทธใ์นกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: 
    -   มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management) 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

▪  ผูล้งทุนท่ีสามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ที่กองทนุรวมไปลงทนุซึ่งอาจปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้ หรือลดต ่าลงจนต ่ากว่ามลู
ค่าที่ลงทนุและท าใหข้าดทนุได ้

▪ ผูล้งทนุท่ีคาดหวงัผลตอบแทนในการลงทนุระยะสัน้จากการจบัจงัหวะตลาด (market timing) 
▪ เหมาะสมกบัเงินลงทนุของผูล้งทนุท่ีตอ้งการกระจายการลงทนุไปยงัหุน้ประเทศจีน โดยรบัความเส่ียงไดส้งู สามารถลงทนุ

ระยะยาวและรบัความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนในต่างประเทศและความเส่ียงเฉพาะของการลงทนุในไดหุ้น้ประเทศ
จีน รวมถึงความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนได้  โดยผู้ลงทุนในกองทุนนี ้สามารถรับความผันผวนของเงินลงทุนและ
ผลตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวได ้

กองทนุรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 
▪  ผูล้งทนุท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยูค่รบ 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี ้
 ▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเตม็ หรือสอบถำมผูส้นบัสนนุการขายและบรษัิทจดัการ 

อย่ำลงทนุหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 
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แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเส่ียงของกองทุนรวม 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

ค ำเตือนทีส่ ำคัญ 
▪ กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นกองทุนที่คุม้ครอง

เงินตน้ และมีความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปล่ียนแปลงทาง การเมื อง กฎหมาย 
เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อตัราดอกเบีย้ และ ความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบักฎหมายภาษีอากร ความเส่ียงดา้นการเมืองใน
ระดบันานาชาติและระดับภูมิภาค ความเส่ียงในการบังคบัใชข้อ้ก าหนดเก่ียวกับการควบคุมอัตราแลกเปล่ียนและ
การเขา้-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือขอ้ก าหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือ เงินเฟ้อ รวมถึงความ
จ ากดัของความคุม้ครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทนุ 

▪ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกับอัตราแลกเปล่ียน
เงินตรา ที่อาจเกิดขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณใ์นแต่ละขณะขึน้อยู่กับ
ดุลยพินิจที่ผูจ้ดัการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจท าใหผู้้
ลงทนุไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเริ่มแรกได ้อีกทัง้ การท าธุรกรรมป้องกัน
ความเส่ียงอาจมีตน้ทนุ ซึ่งท าใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

▪ การก าหนดเป้าหมาย 10.86 บาท/หน่วยไม่ใช่การรบัประกนัผลตอบแทน  
▪ กองทุนรวมนีล้งทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุน

โดยรวมของตนเองดว้ย 

 

ต ่ำ สูง 

1 8 

7 2 
3 4 5 6 

เสี่ยงต ่ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงต ่ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูง
มำก 

โอกำสขำดทุนเงินต้น 
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ปัจจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคญั 
 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD) 
ต ่ำ                   สูง 

≤  5% 5 – 10% 10 -15% 15 - 25% > 25% 

 

 
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.  เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ

ลงทนุได ้

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุกระจุกตวัในหมวดอตุสำหกรรมใดอตุสำหกรรมหน่ึง (High Sector Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 
ต ่ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Financials และ Information Technology 

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้ไม่รวมถงึการลงทนุในตราสารท่ีผูอ้อก
เสนอขายอยู่ในประเทศไทย 
ต ่ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในประเทศจีน 

 
การป้องกนัความเส่ียง fx 
ต ่ำ                   สูง 

 ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางส่วน ดลุยพินิจ ไม่ป้องกนั 

*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ่มเตมิไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย ์(market risk) 

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร (high issuer concentration risk) 

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

1. หุน้สามญั : Hang Seng China Enterprises Index ETF 
(2828HK)                                                 
                                 

- 

รวมทัง้สิน้ 

 

       94.81% 
94.81% 

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

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 

http://www.thanachartfund.com/
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคณุจะไดร้บั ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดงักลา่วก่อนการลงทนุ* 

 
 

 
 

*ขอ้มลู : 12 พ.ค. 2563 – 11 พ.ค. 2564 

**ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) 
หมายเหต ุผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูค่าธรรมเนยีมยอ้นหลงั 3 ปี ในหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็มไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 

 

 

 

 

สงูสดุไม่เกิน สงูสดุไม่เกิน 0.1  
ผูดู้แผลประโยชน์
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน 2.140

สูงสุดไม่เกิน      

สูงสุดไม่เกิน      

สูงสุดไม่เกิน      
สูงสุดไม่เกิน      

ผูดู้แลผลประโยชน์

v

v

v

v

v

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่ำธรรมเนียม 

http://www.thanachartfund.com/
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รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขาย* 1.070% 0.5 5% 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืน* 1.070% ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ* 

1.070% เรียกเก็บเท่ากบัค่าธรรมเนียม 

ในการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  
และรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 
โดยจะไม่เรียกเก็บซ า้ซอ้น 

การโอนหน่วย 53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 
หรือตามอตัราที่นายทะเบียน
ก าหนด 

20 บาท ต่อ รายการ 

หมายเหต:ุ *คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 

 

 
 

 
 

*ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 

 

ผลการด าเนินงาน (ค านวณตามปีปฏิทิน)

* T-CHChallenge#1 จดัตัง้กองทุนเม่ือวันที่ 12 พ.ค. 2558

* ผลการด าเนินงานปี 2564 ขอ้มลู ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2564
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ผลกำรด ำเนินงำน 
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ตัวชีว้ัดของกองทุนรวมนีใ้ช ้กองทุน Hang Seng China Enterprises  (Passive Management) แต่อาจต ่ากว่าหรือมีส่วน
ต่างจากกองทนุหลกัซึ่งเกิดจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายของกองทนุ และการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        (%) 30         2564 

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

                -22.67 -7.58 - -22.80 - -22.67 - -6.93 - -3.51 - - - -7.59 

             -16.02 -8.64 - -21.24 - -16.02 - -5.65 - -4.35 - - - -8.05 

             2 -24.07 -7.22 - -24.07 - -24.07 - -6.75 - -2.93 - - - -7.89 

                             22.43 17.84 - 24.99 - 22.43 - 20.32 - 19.08 - - - 20.12 

                          24.16 20.10 - 27.53 - 24.16 - 21.83 - 20.57 - - - 21.67 

                         2 24.38 19.70 - 27.37 - 24.38 - 22.01 - 20.93 - - - 22.13 

ผลการด าเนนิงาน 1 ปีขึน้ไป ค านวณเป็น % ต่อปี 

ดชันีมาตรฐาน Hang Seng China Enterprises-THB 

 

ดชันีมาตรฐาน 2 Hang Seng China Enterprises-HKD 

                                                                        (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. แบบย้อนหลังตำมปีปฎิทนิ 

2. กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -40.10%  

3  ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 17.11% ต่อปี* 

4. ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ – 
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com 

 

 

5. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com 

http://www.thanachartfund.com/
http://www.thanachartfund.com/
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นโยบายการจ่ายปันผล 
ผูด้แูลผลประโยชน ์
วนัท่ีจดทะเบียน 
อายโุครงการ 

ไม่จ่าย 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 12 พฤษภาคม  2558 
ไม่ก าหนด 

ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้                                : ทกุวนัท าการระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง 15:30 น. 
มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้แรก      : 1,000 บาท 
มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้ถดัไป   : 1,000 บาท 
วนัท าการขายคืน                         : ทกุวนัท าการระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง 15:30 น. 
มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคืน          : 1,000 บาท 
ยอดคงเหลือขัน้ต ่า                       : ไม่ก าหนด 
จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือขัน้ต ่า : 100 หน่วย 
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน      : ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
                                                     (รบัเงิน T+4) 
คณุสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นรายวนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 

ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 1.ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
2.บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
3.บรษิัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้ จ ากดั 
4.บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
5.บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
6.บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจิก จ ากดั 
หรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้ 
 

รายชื่อผูจ้ดัการกองทนุ รำยชื่อ 
ดร.ธีรนชุ ธรรมภิมขุวฒันา 
นายกาย ศิรพิรรณพร 
นางสาวนนัทนชั กิติเฉลิมเกียรติ  
 

วันทีเ่ร่ิมบริหำรกองทุน 
 2/5/2562 
 1/7/2564 
16/8/2564 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของ
กองทนุรวม (PTR) 

0.00 เท่า 
 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
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ติดต่อสอบถาม 
รบัหนงัสือชีช้วน 
รอ้งเรียน 

 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
ที่อยู่  :  หอ้ง 902 – 908 ชัน้ 9 อาคารมิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์เลขท่ี 94   
ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10  0 
โทรศพัท ์0-2126-8399  โทรสาร 0-2055-5801 
Website : www.thanachartfundeastspring.com 
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com  

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลปรโยชน ์

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียง
จากการลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

▪ ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต. 
▪ การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ไดร้บัรอง

ถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
นัน้ ทั้งนี ้บรษิัทจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานข้อมูลในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคัญ ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2564 แลว้
ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวมและขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งไม่เป็นเท็จ 
และไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 

 
  

http://www.thanachartfund.com/
mailto:mailus@thanachartfundeastspring.com
http://www.thanachartfund.com/
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1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) 
(1) กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี้ เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึ่งขึน้กับปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปล่ียนแปลงในทิศ
ทางตรงขา้มกับการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโนม้ปัรบตวัสงูขึน้ อตัรา
ดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ก็จะสงูขึน้ดว้ย ดงันัน้ราคาตราสารหนีท้ี่ออกมาก่อนหนา้จะมีการซือ้ขายในระดับ
ราคาที่ต  ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉล่ียของทรพัย์สินที่ ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงของราคามากกว่ากองทนุรวมที่ portfolio duration ต ่ากว่า 

(2) กรณีกองทุนรวมตรำสำรทุน หมายถึง ความเส่ียงที่มลูค่าของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้
หรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ่ง
พิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมี
ความผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 

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
ต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดงักล่าวอาจมีผลการด 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 การเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกลุเงินดอลลารใ์นช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขาย
ท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทนุรวมจะไดร้บัเงินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงที่บาทแข็ง
และขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมดว้ยเช่นกัน ดงันัน้ การป้องกันความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมือส าคญัในการบรหิารความเส่ียงดงักล่าว ซึ่งท าไดด้งัต่อไปนี  ้
▪ ป้องกันควำมเสี่ยงทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด: ผูล้งทนุไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
▪ ป้องกันควำมเสี่ยงบำงสว่น: โดยตอ้งระบสุดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไวอ้ยา่งชดัเจน ผูล้งทนุอาจมีความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน 
▪ อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม: ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

เนื่องจากการป้องกันความเส่ียงขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเส่ียง
หรือไม่ 

▪ ไม่ป้องกนัควำมเสี่ยงเลย: ผูล้งทนุมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ค ำอธิบำยควำมเส่ียง 
 


