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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1. นโยบำยกำรลงทุน:

นโยบายที่มุ่งเน้นลงทุนโดยตรงในทองคาแท่ง (Physical gold หรือ Gold bullion) ในต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยทองคาแท่งที่กองทุนลงทุน เป็นทองคาแท่งที่มีมาตรฐาน
และผ่านการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคาในระดับสากล ทั้งนี้การรับรองดังกล่าวอาจเป็น
การรับรองที่ทองคาแท่งหรือที่ผู้ผลิตทองคาแท่งก็ได้ ซึ่งในเบื้องต้นกองทุนจะลงทุนใน ทองคาที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ผ่านการรับรอง
(acceptable refiners) จาก London Bullion Market Association (LBMA) ซึ่งมีมาตรฐานความบริสุทธิ์ของทองคาไม่ต่า
กว่า 99.5% (หรือความบริสุทธิ์ 995 ส่วนใน 1,000 ส่วน) เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะลงทุนในทองคาแท่งตามวรรคหนึ่ง ผ่านเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ (USD)
กองทุนมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงทีเ่ กิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบ
ทั้งหมด โดย ณ ขณะใดขณะหนึง่ จะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของจานวนเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ จึงอาจยังมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทาให้
ผู้ลงทุนพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
2. กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management)

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาทองคา ซึ่งอาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
- ผูล้ งทุนที่ต้องการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกเพื่อกระจายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆ
- ผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคา

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
 กองทุนรวมอาจได้รับความเสียหายในกรณีที่ทองคาแท่งที่ลงทุนเกิดเสียหาย สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือถูกทาลาย เนื่องจาก
ไม่มีการทาประกันภัยไว้ หรือมีการทาประกันภัยไว้แต่เพียงบางส่วน
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตทองคา
แท่ง-H เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
 กองทุนจะลงทุนในทองคาแท่งเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม จึงไม่มีการกระจายการลงทุน และมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลาย
ประเภทที่มิได้มีการเคลื่อนไหวไปในทางเดียวกัน
 มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวขึ้นลงตามราคาทองคาที่กองทุนใช้เป็นดัชนีมาตรฐาน (Benchmark)
อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากกองทุนมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที่ต้องหักออกจากกองทุน รวมทั้งการทา
ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน และกองทุนไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ทั้งหมด เช่นในส่วน
ของสภาพคล่อ ง ซึ่ง อาจมีผลท าให้ ผลการดาเนิ นงานของกองทุน ต่ากว่ าราคาทองคา ที่ก องทุนใช้เ ป็น ดัชนี มาตรฐาน
(Benchmark)
 กองทุนเปิดธนชาตธนชาตทุนทวี1มีการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใด บุคคลหนึ่ง จานวน 1 กลุม่ เป็นสัดส่วน
ร้อยละ 36.19 มีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มใด เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงต่ำ

เสี่ยงต่ำ

ต่ำ
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เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงสูง

3 4 5 6

1

เสี่ยงสูง

7
8

โอกำสขำดทุนเงินต้น

เสี่ยงสูง
มำก

สูง
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ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk)
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)
ต่ำ
≤ 5%
5 – 10%

สูง
10 -15%

15 - 25%

> 25%

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่ง
พิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ต่ำ

สูง
≤ 10%

10 – 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น ราย
ใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

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

สูง
> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมทรัพยากร (ทองคาแท่ง)

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx
ต่ำ
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:
ชื่อทรัพย์สนิ
1. ทองคาแท่ง : ทองคาแท่ง 99.99% (GOLD BULLION 999.9)

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ

% ของ NAV

-

93.68%

รวมทั้งสิน้

93.68%

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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ค่ำธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบจำกกองทุนรวม

5.00
4.50
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบจริง
% ต่อปของ ของ NAV

4.00
3.50
3.00

สูงสุดไม่เกิน 2.

2.50

v

2.00
1.50

สูงสุดไม่เกิน .
v

1.00
0.50

0.590

สูงสุดไม่เกิน .

สูงสุดไม่เกิน .
v สูงสุดไม่เกิน 0.13

v0.032
สูงสุดไม่เกิน 0.161

0.00
การจัดการ

ผู้ดูแผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์

0.134

นายทะเบียน

สูงสุดไม่เกิน .2

0.788

v0.032

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบจำกกองทุนรวม (% ต่อปของ NAV)
*ข้อมูล : 2 มี.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2563
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร

สูงสุดไม่เกิน

เกบจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย*

1.070%

0.107%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน*

1.070%

0.268%

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน*

การโอนหน่วย*

1. กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
ในอัตราไม่เกิน 1.070%ของมูลค่า
หน่วยลงทุน
2. กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
ในอัตราไม่เกิน 1.070%ของมูลค่า
หน่วยลงทุน
53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรือตามอัตราที่นายทะเบียนกาหนด

- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า
(switch in) ปัจจุบนั เรียกเก็บใน
อัตรา 0.107%
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
(switch out) ปัจจุบนั เรียกเก็บใน
อัตรา 0.268%
20 บาท ต่อ รายการ

หมายเหตุ : *ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ผลกำรดำเนินงำน

255

2555

-20%

2557

2558

2559

14.87%
9.96%

9.73%
1.98%

7.48%
7.78%

2556

2560

TGoldBullion-H

2561

-3.91%
-1.79%

-10%

-9.34%
-1.51%

0%

-1.32%
-1.46%

10%

5.63%
1.78%

20%

10.48%
14.22%

30%

22.90%
24.57%

ผลการดาเนินงาน (คานวณตามปีปฏิทิน)

2562

2563

Benchmark

-30%

-26.54%
-21.87%

* TGoldBullion-H จัดตัง้ กองทุนเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2554

* ผลการดาเนินงานปี 2563 ข้อมูล ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2563

*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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1. แบบย้อนหลังตำมปปฎิทิน
ตัวชีว้ ัดของกองทุนรวมนีใ้ ช้ ดัชนีราคาทองคา London AM Fix (USD)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแสดงดัชนีชี้วดั ผลการดาเนินงานดังกล่าวเพิ่มเติมโดยจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการวัดผลการดาเนินงานของกองทุน

2. กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ป คือ - .22%
. ควำมผันผวนของส่วนต่ำงผลกำรดำเนินงำนและดัชนีชี้วัด (Tracking Error:TE)คือ 2.77%ต่อป*
*ค่า TE ของกองทุนย้อนหลังเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่รายงาน ทั้งนี้กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งมาแล้วน้อยกว่า 5 ปี จะเป็นค่า TE
ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมจนถึงวันที่รายงาน

4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Commodities
Precious Metals
*คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com

5. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
*คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
วันที่ 2 มีนาคม 255
ไม่กาหนด
วันทาการซื้อ
: ทุกวันทาการระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท
วันทาการขายคืน
: ทุกวันทาการระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
: 1,000 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่า
: ไม่กาหนด
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่า : 100 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันถัดจากวันทาการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (รับเงิน T+1)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 1.ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2.บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
3.ธนาคารออมสิน
.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
5.บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
6.บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
7.บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
8.บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
9.บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
10.บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
11.บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
12.บริษัท ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จากัด
13.บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
1 .บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จากัด
15.บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
16.ธนาคารกสิกรไทย
17.บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
18.บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง
กองทุนเปิดธนชาตทองคาแท่ง-H
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รายชื่อผู้จดั การกองทุน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลปรโยชน์

รายชื่อ
นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
12 มิ.ย.2562

0.32 เท่า
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
ที่อยู่ : ห้อง 902 – 908 ชั้น 9 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 9
ถนนพระราม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5281
Website : www.thanachartfundeastspring.com
Email : mailus@ thanachartfundeastspring.com
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
www.thanachartfundeastspring.com

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม
2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
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คำอธิบำยควำมเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
(1) กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
การลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปัรบตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตรา
สารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่าลง โดย
กองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคา
มากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration ต่ากว่า
(2) กรณีกองทุนรวมตรำสำรทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณา
ได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวน
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
2. ควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำรรำยในรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
การกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม
(3) ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุดตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ
ดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
3. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทา
กาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและ
ขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทาได้ดังต่อไปนี้
 ป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด: ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน: โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
 อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม: ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
 ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย: ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดธนชาตทองคาแท่ง-H
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