ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

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

กองทุนเปิ ดธนชำต อีสท์สปริง หุ้นทุนปั นผล
เพือ่ กำรออมพิเศษ
Thanachart Eastspring Equity Dividend Super
Savings Fund Extra
(T-ES-EQDSSFX)
กองทุนรวมตรำสำรทุน
กองทุนรวมเพือ่ กำรออม (Super Savings Fund : SSF)
กองทุนทีล่ งทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีทรี่ ะบุไว้ในคู่มือกำรลงทุนใน
กองทุนรวมเพือ่ กำรออมตำมประกำศกำรลงทุนด้วย

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1.

นโยบำยกำรลงทุน :
นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ท่จี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยพืน้ ฐานดี โดยเฉลี่ย ใน
รอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอีที
เอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน เป็ นต้น
ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ภายใต้หลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ทั้งนี ้ กองทุน จะไม่ ลงทุน ในหรือ มี ไว้ซ่ึงสัญ ญาซื ้อ ขายล่ วงหน้า (Derivatives) และตราสารที่ มี ลัก ษณะซือ้ ขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

2.

กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชวี ้ ดั และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชวี ้ ดั

กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
•

•

•

•

ผู้ลงทุน ที่ ต ้องการลงทุน แบบผูกพัน ระยะยาวเพื่ อการออม และได้รับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ท างภาษี เพิ่ ม เติ ม ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยลงทุนในช่วง เมษายน – มิถุนายน 2563 (เว้นแต่มีกฎหมายหรือ
ประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง)
ผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนตราสารหนีท้ ่วั ไป และเนื่องจากเป็ นกองทุนรวมเพื่อการ
ออมพิเศษ ผูล้ งทุนต้องถือครองหน่วยลงทุนเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต่า
กว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
ผูท้ ่ีสามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) ได้

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมำะกับใคร
•
•
•

ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
ผูล้ งทุนที่มีความจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนีภ้ ายในระยะเวลา 10 ปี
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX)

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง หุน้ ทุนปั นผลเพื่อการออมพิเศษนี ้ ถือเป็ นกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ จึงขอสงวน
สิทธิท์ ่จี ะเปิ ดเสนอขายถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เท่านัน้ เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์
บริษัทจัดการ ดังนัน้ ผูล้ งทุนที่ซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีส้ ามารถนาจานวนเงินที่ซือ้ ไปหักลดหย่อนภาษีได้เฉพาะ
ส่วนที่อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวนั ที่ 10 มีนาคม 2563 เท่านัน้ (เว้นแต่มี
กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผูล้ งทุน
ซือ้ หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผูล้ งทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที่ซือ้ เกินวงเงินจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์
ทางภาษี อีกทัง้ จะไม่นบั เป็ นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื่อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3
ธันวาคม 2562 ซึ่งทาให้จะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทัง้ นี ้ ผูใ้ ช้สิทธิหกั ลดหย่อนจากการซือ้ หน่วย
ลงทุนนี ้จะต้องถื อหน่ วยลงทุน ไว้ไม่ น้อ ยกว่า 10 ปี และต้องเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่ นๆ ที่
กรมสรรพากรประกาศกาหนด
ผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีท่เี คยได้รบั ภายในกาหนดเวลา มิฉะนัน้ จะต้องชาระเงินเพิ่มและเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากร
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการออม โดยสามารถสอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมได้ท่ี
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออกไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกัน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อการออมพิเศษ จะสามารถสับเปลี่ยนได้ระหว่างหน่วยลงทุนของกองทุน
เพื่อการออมที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ท่จี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่นอ้ ยกว่า 65%
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผูถ้ ือหนวยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รบั ชาระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมไม่ไ ด้ขึน้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
กองทุนอาจจะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย
ลงทุนทัง้ หมด ดังนัน้ หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุน
รวมได้ผลู้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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คำเตือนทีส่ ำคัญ (ต่อ)
9.

10.

11.

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดธนชาต
อีสท์สปริง หุน้ ทุนปั นผลเพื่อการออมพิเศษ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุน
ของตน และผุล้ งทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนดังกล่าวได้
ในกรณีท่มี ีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหนว่ยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
บริษัทจัดการอาจใช้ดลุ ยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรือหยุด
รับคาสั่งดังกล่าวได้
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการมีพนั ธะสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรือมีความ
จาเป็ น ต้องปฏิ บัติ ตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึน้ แล้วในขณะนี ้ หรือจะเกิดขึน้ ในอนาคต เช่ น
ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนได้รบั ทราบและตกลงยินยอมให้สิ ทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตาม
พันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอมข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติม
จากผูถ้ ือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือ
กฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชีช้ วน

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

สูง
10 - 15%

15 - 25%

> 25%
สูง

large cap

mid / small

sector

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

สูง
20% - 50%

50% - 80%

> 80%

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้ อกตราสาร คู่สญ
ั ญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสาร
หรือสัญญานัน้ รายใดรายหนึง่ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทัง้ นี ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รบั ฝากหรือผู้ออกตราสารที่มี การจัดอันดับความน่าเชื่อถื อ อยู่ในอันดับ ที่
สามารถลงทุนได้

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

สูง
> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน

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

ชื่อทรัพย์สนิ
หุน้ สามัญ : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
(ADVANC)
หุน้ สามัญ : บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (PTT)
หุน้ สามัญ : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
(BAM)
หุน้ สามัญ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (AOT)
หุน้ สามัญ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) (WHA)

่ ถือ
อ ันด ับความน่าเชือ

% ของ NAV

-

8.07%
6.92%

รวมทัง้ สิน้

4.04%
3.92%
3.64%
26.59%

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน*

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

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ ของ NAV

4.00
3.50
3.00

สูงสุดไม่เกิน

2.50
2.00
1.50

v

สูงสุดไม่เกิน

1.763

v

1.498

1.00
0.50

สูงสุดไม่เกิน
v0.021

0.00

การจัดการ

ผูด้ ูแผลประโยชน์

0

สูงสุดไม่เกิน

0 สูงสุดไม่เกิน

5

v
0.137
v
สูงสุดไม่เกิน 0.107 สูงสุดไม่เกิน 0.1

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

*ข้อมูล : ณ 10 เม.ย 2563 – 9 เม.ย 2564
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
หมายเหตุ: ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ ขำย)
รำยกำร
อัตรำตำมโครงกำร (%) อัตรำเก็บจริง (รวม VAT)(%)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
1.50%
ยกเว้น
(SWITCHING IN)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
เรียกเก็บเฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
(SWITCHING OUT)
เพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น เรียกเก็บ
ในอัตรา 214 บาทต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ไม่มี
ไม่มี
หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
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หมำยเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี)
2. บริษัทจัดการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผูล้ งทุนไม่
เท่ากัน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/
หรือที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า 7 วัน ก่อนการดาเนินการ

ผลกำรดำเนินงำน

20%

17.60%

20.01%

25%

17.67%

ผลการดาเนินงาน (คานวณตามปี ปฏิทิน)

15%
8.23%

10%

T-ES-EQDSSFX
Benchmark

5%

* T-ES-EQDSSFX จัดตัง้ กองทุน เมื่อวัน ที่ 10 เม.ย. 2563
0%

2563

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

2564

*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
1. ตัวชีว้ ัดทีใ่ ช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุน:
คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100.00%
2. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -16.65%*
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน

3. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 17.90% ต่อปี *
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน

4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Equity General

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
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5. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
ผ การดาเนนงานยอนห ัง (%)

30

ตงแต่
ั
ตน ี 3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1 ี

ันวาคม 2564

Percentile 3 ี Percentile 5 ี Percentile 10 ี Percentile

ัดตงกองทุ
ั
น

17.60

3.84

50th

5.15

75th

17.60

50th

-

-

-

-

-

-

15.02

12.13

11.84

75th

11.51

50th

12.13

50th

-

-

-

-

-

-

14.87

ผลการดาเนินงาน 1 ปี ขึ ้นไป คานวณเป็ น % ต่อปี

ขอม เ รียบเทียบผ การดาเนนงานแบบเ อรเ นต ท
AIMC Category

Peer Percentile

Equity General

ขอตก งแ
1.
2.
3.

ันวาคม 2564

Standard Deviation (%)

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

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

เงือ
่ น ขของขอม เ รียบเทียบผ การดาเนนงานแบบเ อรเ นต ท ( Peer Percentile)
www.aimc.or.th

(
4.

31
Return (%)

- 5th Percentile
- 75th Percentile

5

75

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ

(Percentiles)
(Standard deviation)
- 25th Percentile
25
- 95th Percentile
95
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยปั นผล จ่าย ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 1 ครัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
วันทีจ่ ดทะเบียน
10 เมษายน 2563
อำยุโครงกำร
ซือ้ และขำยคืนหน่วย
ลงทุน

กำรรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ (AR)
รำยชื่อผู้จัดกำร
กองทุน

ไม่กาหนด
วันทาการซือ้ หน่วยลงทุน :
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป
วันทาการขายคืนหน่วยลงทุน :
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า
- จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

: 1 บาท
: 1 บาท
:
:
:
:

1 บาท
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน (ปั จจุบนั T+2)

ไม่มี
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
ชื่อ
ตาแหน่ง/บริหารจัดการด้าน วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี ้
นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล
ผูจ้ ดั การกองทุน
28/6/256
นายอนุชา จิตสมเกษม
ผูจ้ ดั การกองทุน
10/ /256
นายศตนนท์ ทัน
ผูจ้ ดั การกองทุน
10/ /256
นายวสวัตติ์ จิรวิชญ
ผูจ้ ดั การกองทุน
7/6/256
0.83 เท่า

อัตรำส่วนหมุนเวียน
กำรลงทุนของกองทุน
(PTR)
ผู้สนับสนุนกำรขำย
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
หรือรับซือ้ คืน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้ (ถ้ามี)
ติดต่อสอบถำม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
รับหนังสือชีช้ วน
ที่อยู่ : ห้อง 902 – 908 ชัน้ 9 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944
ร้องเรียน
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10 0
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801
Website : www.thanachartfundeastspring.com
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com
อนุญำตให้ผู้ทมี่ ี
ไม่ใช่
สัญชำติ US ลงทุน
หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
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ธุรกรรมทีอ่ ำจ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง www.thanachartfundeastspring.com
ทำงผลปรโยชน์
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ วันที่
30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด
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คำอธิบำยควำมเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือ
ลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่ง
พิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมี
ความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
2. ควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ ง (High Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่าการ
ดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูอ้ อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั
ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใตอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่สี ่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุน ในประเทศใดประเทศหนึ่ งมากกว่ า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งจากเกิ ด เหตุท่ี ส่งผลกระทบต่ อ ประเทศ
ดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุน
ที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
3. อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) คือ ปริมาณการซือ้ ขาย
ทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดียิ่งขึน้ โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพ ย์สินที่กองทุน รวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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