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 กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer 

ttb smart port 4 explorer fund : (tsp4-explorer) 

กองทุนรวมผสม 

กองทุนรวมทีม่ีนโยบำยเปิดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภำยใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) 

กองทุนทีล่งทุนแบบมีควำมเสี่ยงทัง้ในและต่ำงประเทศ 

 

 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ 
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1. นโยบำยกำรลงทุน : 

 
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุน
ปลายทาง) ทัง้ในและต่างประเทศ ตัง้แต่ 2 กองทุนขึน้ไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ้ 
ทรพัยส์ินทางเลือก และหรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี ้กองทุนจะลงทนุ
ในกองทนุใดกองทนุหนึ่งไม่เกินรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
 
โดยกองทนุก าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารทนุไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 0 ถึงรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทุน ทัง้นี ้สดัส่วนการลงทุนขึน้อยู่กับดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ ์
โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์ง่ือนไขที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   

 
บริษัทจดัการจะมอบหมายให ้Amundi Asset Management เป็นผูร้บัด าเนินการงานดา้นการจดัการลงทุนของ
กองทุน (outsource fund manager) รวมถึงมีสิทธิ หน้าที่  ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับ
มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนเป็นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้รับ
มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ซึ่ง Amundi Asset Management เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่จัดตั้งใน
ประเทศฝรั่งเศส และไดร้บัใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใตก้ารก ากับดูแลของ The Autorite 
des Marches Financiers (AMF) ซึ่ ง เ ป็นสมาชิ กสามัญของ  International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) 

 
  กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนตามดลุยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทนุ  

 
รวมทั้ง กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-
Investment grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทัง้ในและต่างประเทศ ไม่
เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
 
 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 



หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส ำคญักองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer หนำ้ 3 / 17  

นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กองทุน
1) หรือทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการ ในสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ  100 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน ยกเวน้กรณีที่
กองทุนปลายทางเป็นกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์(กอง1) และกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (infra) ลงทุนสงูสดุ
ไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทนุปลายทาง โดยการลงทนุในหน่วยลงทนุดงักลา่วตอ้ง
อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทนุของกองทนุซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด ทัง้นี ้กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนยอ้นกลบัในกองทุนตน้ทาง (circle investment) และกองทุน
ปลายทางไม่สามารถลงทนุต่อในกองทนุอื่นภายใต ้บลจ. เดียวกนัอีก (cascade investment) 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคตเป็นกองทนุรวมฟีด
เดอร ์(Feeder Fund) หรือลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต์่างประเทศได ้หรือสามารถกลบัมาเป็น
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ท าให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) 
เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยขึน้อยู่กับสถานการณต์ลาด และตอ้งเป็นไปเพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
30 วนั โดยผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ หรือช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจดัการก าหนด ก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง
การลงทนุดงักลา่ว 
 
อย่างไรก็ตาม กองทุนมิไดร้บัประกนัผลตอบแทน ผูล้งทุนอาจไดร้บัผลตอบแทนที่ลดลงต ่ากว่าหรือสงูกว่าอตัรา
ผลตอบแทนของดชันีชีว้ดั  
 

2. กลยุทธใ์นกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: 
มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management) 
 
 

 
 
 

▪ ผูล้งทุนที่สามารถรบัความผนัผวนของราคาตราสารที่กองทนุรวมไปลงทนุ ซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้ หรือลดลง
ต ่ากว่ามลูค่าที่ลงทนุและท าใหข้าดทนุได ้

▪ ผูล้งทุนเขา้ใจต่อความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนไดท้ัง้หมด และตอ้งการโอกาสในการไดร้บั
ผลตอบแทนที่ดีจากการน าเงินที่ไดจ้ากการระดมทนุไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทัง้ในและต่างประเทศ 

 
 

กองทุนรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 
▪ ผูล้งทนุที่เนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 
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ค ำเตือนทีส่ ำคัญ 
 
1. กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer นีม้ิใช่กองทุนคุม้ครองเงินตน้ ผูล้งทุนจึงมีความเสี่ยงของเงินตน้จากการ

ลงทนุ 
 

2. กองทนุเปิด ttb smart port 4 explorer อาจจะเขา้ลงทนุ หรือมีไวซ้ึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 
ทัง้นี ้เนื่องจากกองทุนไม่ไดป้้องกันความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรือไดร้บัก าไร
จากอตัราแลกเปลี่ยน / หรือไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเริ่มแรกได ้

 

3. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไดโ้ดยไม่จ ากัด
อัตราส่วน ซึ่งอาจจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมภายใตก้ารจดัการเดียวกนั ดงันัน้ บริษัท่จดัการจะจดัใหม้ีระบบงานที่ปอ้งกนัธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ดังกล่าว เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสุดแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของทัง้กองทุนรวมตน้ทางและกองทุนรวม
ปลายทาง โดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท้ี่บริษัทจัดการ หรือทางเว็บไซตข์องบริษัท
จดัการ 

 

4. การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนมีความเสี่ยง ผูเ้อาประกันภยัอาจ
ได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินที่ได้ลงทุนไป ทั้งนี ้ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุก่อนการตดัสินใจลงทนุ 

 

5. บรษิัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชนก์บั  

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี ้
 

▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม หรือสอบถำมผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ 

อย่ำลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาหรือผูถื้อ Green Card ที่ออกประเทศสหรฐัอเมรกิา  

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว        

3)  หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4)  ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มลู หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รบัช าระเงิน

เก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี ้รวมถึงผูล้งทนุที่ใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการที่ตัง้อยู่
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักลา่ว       

5)  กองทรพัยส์ินของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามขอ้ 1 - 4       
 บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่

ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ส าหรบัผูล้งทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วขา้งตน้ 
 

6. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธะสญัญาหรือขอ้ตกลงกับรฐัต่างประเทศหรือหน่วยงานของรฐัต่างประเทศหรือมี
ความจ าเป็นตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายของรฐัต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึน้แลว้ในขณะนี ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต 
เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ ผูถื้อ
หน่วยลงทุนไดร้บัทราบและตกลงยินยอมใหส้ิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและด าเนินการต่างๆ เพื่อให้
เป็นไปตามพนัธสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือกฎหมายของรฐัต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ของผู้
ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินไดข้องผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอมข้อมูล และ
เอกสารเพิ่มเติมจากผูถื้อหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ  าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิตามพนัธสญัญา
หรือขอ้ตกลง หรือกฎหมายของรฐัต่างประเทศ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชี ้
ชวน  
 

แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทนุรวม 
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ปัจจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ 
 

ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD) 
ต ่ำ  สูง 

< 5% 5 – 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 

กลุม่หุน้ที่เนน้ลงทนุ 
ต ่ำ                   สูง 

general Large cap mid/small sector 

 

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (high issuer concentration risk) 

การกระจกุตวัในผูอ้อกตราสารรวม 
ต ่ำ สูง 

< 10% 10% – 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

 

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง (High Sector Concentration 
Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่มากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั 
ต ่ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

 

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการลงทนุในตราสารที่ 
ผูอ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย 
ต ่ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมไมม่ีการลงทนุกระจกุตวัในประเทศ 
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ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 

การปอ้งกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน fx 
ต ่ำ        สูง 

ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไม่ปอ้งกนั 

 
*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่  www.thanachartfundeastspring.com 

 
 

 

 
ช่ือทรัพยส์ินทีล่งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก: 

ชื่อทรัพยส์นิ อันดับควำมน่ำเชื่อถือ 
 

% ของ NAV 

1. หน่วยลงทนุของกองทนุตราสารทนุ : Goldman Sachs Global CORE 
Equity Port 4 4folio I Shares (Snap) Acc (GSGMIAS) 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุตราสารทนุ : กองทนุเปิดเค สตาร ์หุน้ทนุ-A ชนิด
สะสมมลูค่า (KSTAACC) 

3. หน่วยลงทนุของกองทนุตราสารหนี ้: PIMCO GIS Global Bond Fund 
Class Institutional Accumulation (PIMGBAI) 

4. หน่วยลงทนุของกองทนุตราสารทนุ : Schroder International Selection 
Fund Emerging Asia IZ Accumulation USD (SCIEAIZ) 

5. หน่วยลงทนุของกองทนุตราสารทนุ : Amundi Fds US Pioneer Fund I2 
USD C (AUPFI2U) 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
-                                   

รวมทัง้สิน้ 

 
11.99% 

 
9.82% 

 
9.28% 

 
7.72% 

 
7.27% 

     46.08% 

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

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 

http://www.thanachartfund.com/
http://www.thanachartfund.com/
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณุจะไดร้บั ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วก่อนการลงทนุ* 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
 

 
ค าอธิบายเพิ่มเติม : 

1. ค่าธรรมเนียมผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ แล้ว (อัตราไม่เกิน 
0.5350% ต่อปีของ NAV ปัจจบุนัเรียกเก็บ  0.1926% ต่อปีของ NAV) 

2. รอ้ยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแล
ผลประโยชน ์และนายทะเบียน กองทนุรวม ณ วนัที่ค  านวณ (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 

3. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เป็นค่าใชจ้่ายที่ประมาณการได ้

4. ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่
กองทนุน าเงินไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหเ้งินจ านวน
ดงักลา่วตกเป็นทรพัยส์ินของกองทนุ 

5. กองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุภายใตก้ารจดัการเดียวกนั (กองทนุปลายทาง) บรษิัทจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การจดัการซ า้ซอ้นกับกองทนุปลาย หากกองทุนตน้ทางมีมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ 1,000 ลา้นบาท และจดัสรรการลงทนุ
ไปยงักองทนุปลายทางจ านวน 800 ลา้นบาท โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการดงันี ้
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วิธีที่ 1 การเรียกเก็บจากกองทนุตน้ทางอย่างเดียว  บรษิัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการจ านวนเงิน
ลงทนุ 1,000 ลา้นบาท ในอตัราที่กองทนุตน้ทางก าหนดเท่านัน้ โดยกองทนุปลายทางจะไมม่ีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจดัการเพิ่มเติมอีก หรือ 

วิธีที่ 2 การเรียกเก็บจากกองทนุปลายทางอย่างเดียว บรษิัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการจ านวนเงิน
ลงทนุ 1,000 ลา้นบาท ในอตัราที่กองทนุปลายทางก าหนดเทา่นัน้ โดยกองทนุตน้ทางจะไม่มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจดัการเพิ่มเติมอีก หรือ 

วิธีที่ 3 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการจาก 
3.1 เรียกเกบ็จากมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ 200 ลา้นบาท ในอตัราที่กองทนุตน้ทางก าหนด และ 
3.2 เรียกเก็บจากมลูค่าทรยัพส์ินสทุธิ 800 ลา้นบาท ในอตัราที่กองทนุปลายทางก าหนด เป็นตน้  

 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถอืหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่ำซือ้ขำย) 
 

รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) 1.50% ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทุน (Back-end Fee) 
- ตัง้แต่วนัที่ 16 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2564 
- ตัง้แต่วนัที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นตน้ไป 

1.50% 
 

 
ยกเวน้ 
- ถือหน่วยลงทนุ < 1 ปี  
เรียกเก็บ 1.00%  

- ถือหน่วยลงทนุ > 1 ปี  
ไมเ่รียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN) 1.50% ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT) 
- ตัง้แต่วนัที่ 16 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2564 
- ตัง้แต่วนัที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นตน้ไป 

1.50% 
 

 
ยกเวน้ 
- ถือหน่วยลงทนุ < 1 ปี  
เรียกเก็บ 1.00%  

- ถือหน่วยลงทนุ > 1 ปี  
ไมเ่รียกเก็บ 

   
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 53.50 บาท ต่อ 

1,000 หน่วย หรือตาม
อตัราที่นายทะเบียน
ก าหนด 

20 บาทต่อรายการ 
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หมายเหต ุ:  
1. ค่าธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ (ถา้มี) 
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน และ/หรือ

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผูล้งทุนไม่เท่ากัน ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบรายละเอียด 
โดยจะติดประกาศดงักล่าวที่ส  านกังานของบรษิัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 
วัน ก่อนการด าเนินการ โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่ท  าการทุกแห่งของบริษัท
จดัการ และ/หรือ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

3. กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัท
จดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย / รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางซ า้ซอ้นกับกองทุนปลายทาง 
เช่น กองทุนตน้ทาง มีมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ 1,000 ลา้นบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 800 ลา้นบาท กองทุนรวม
ตน้ทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย / รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจากเงินลงทนุ 1,000 ลา้นบาท ในอตัราที่กองทนุตน้
ทางก าหนดเท่านัน้ โดยกองทนุปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย / รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวม
ตน้ทางเพิ่มเติมอีก 
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*ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต* 
 

1. ตัวชีว้ัดทีใ่ช้เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน:  

อตัราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน า้หนกัระหว่าง 
1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลหักภาษีแล้ว ของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (Group 1  

(1 < TTM <= 3)) (Net Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (Group 1 (1 < TTM <= 3)))  
(รอ้ยละ 6) 

2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (Total Return of ThaiBMA Short-term 
Government Bond Index) (รอ้ยละ 3) 

3.  ผลตอบแทนรวมของดชันีหุน้กูห้กัภาษีแลว้ ที่คิดค านวณจากขอ้มลู Mark-to-Market ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือใน
ระดับน่าลงทุน (BBB ขึน้ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Group 1 (1 < TTM <= 3)) (Net Total Return 
of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (BBB up) (Group 1 (1 < TTM <= 3))) (รอ้ยละ 1) 

4.  Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Hedged THB (ร้อยละ  20) ใน รูปสกุล เ งิ น
ดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

5.  MSCI World Net Total Return USD Index (รอ้ยละ 30) ในรูปสกลุเงินดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

6.  ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Total Return Index: SET TRI) (รอ้ยละ 25) 
7.  MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index (รอ้ยละ 15) ในรูปสกุลเงินดอลลารส์หรัฐ ปรับด้วย

อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 
 
 

ผลการด าเนินงาน (ค านวณตามปีปฏิทิน)

* TSP-EXPLORER จดัตัง้กองทุนเม่ือวันที่ 15 มิ.ย. 2564

* ผลการด าเนินงานปี 2564 ขอ้มลู ณ.วันที่ 30 มิ.ย. 2564

0.7
1%

1.4
7%

0%

1%

1%

2%
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ผลกำรด ำเนินงำน 



หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส ำคญักองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer หนำ้ 12 / 17  

2. กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ  -0.77%* 

* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถึงวนัที่รายงาน 
 

3. ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 5.36% ต่อปี* 

* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถึงวนัที่รายงาน 
 

4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Aggressive Allocation 

 

5. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 

*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่www.thanachartfundeastspring.com 

 
 
 
 
 
 
 

                        (%) 30          2564 
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                1                     %       
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: 

Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Hedged, MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index, MSCI World Net Total Return Index, SETTRI, TBMA Short-term 
Government Bond Index, ThaiBMA Government Bond Index TR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB NR (1-3 Yrs) 

Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Hedged-THB, MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index-THB, MSCI World Net Total Return Index (Baht), SETTRI, 
TBMA Short-term Government Bond Index, ThaiBMA Government Bond Index TR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB NR (1-3 Yrs) 

                                                   30          2564 

AIMC Category Peer Percentile 
Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

Aggressive Allocation 

5th Percentile 7.49 26.21 46.66 10.18 11.61 11.34 3.84 3.25 4.17 14.17 12.58 13.33 

25th Percentile 4.58 13.40 27.11 5.05 4.29 6.41 7.58 8.96 11.84 16.62 14.63 14.41 

50th Percentile 1.50 10.37 18.48 1.21 2.16 5.33 11.35 11.83 15.14 18.22 15.50 15.13 

75th Percentile -1.16 8.78 11.07 -1.68 0.51 4.40 13.30 13.47 16.98 19.53 16.47 16.31 

95th Percentile -3.75 2.08 5.35 -3.22 -1.41 2.76 17.65 17.25 18.31 22.93 17.68 16.69 

                                                                        (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.                                                            
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นโยบำยกำรจ่ำยปันผล ไม่จ่าย 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบียน 15 มิถนุายน 2564 

อำยุโครงกำร ไม่ก าหนด 

ซือ้และขำยคืนหน่วยลงทุน วันท ำกำรซือ้หน่วยลงทุน : 

- มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้แรก : 1 บาท 

- มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้ถดัไป : 1 บาท 

- วิธีการช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ เงินสด ค าสั่งหกับญัชีธนาคาร  เช็ค หรือดราฟต ์
สั่งจ่าย 

“บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนของบลจ.ธนชำต”   บญัชีกระแสรายวนั 

ธ.ทหารไทยธนชาต  ราชด าร ิ  011-1-08829-0 

“บัญชีซือ้หน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนชำต”   บญัชีกระแสรายวนั 

ธ.กรุงเทพ  เพลินจิต  205-3-03201-3 

ธ.กรุงศรีอยธุยา  เพลินจิตทาวเวอร ์  285-0-01087-9 

ธ.กสิกรไทย  ถนนหลงัสวน  082-1-08292-7 

ธ.ไทยพาณิชย ์   ส านกัรชัโยธิน  111-3-03734-0 

ธ.ออมสิน  ราชประสงค ์  000-0-0004393-5 

   
 

วันท ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน : 

- มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคืน : 1 บาท 

- ยอดคงเหลือขัน้ต ่า  : ไม่ก าหนด 

- ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณราคา
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  โดยกองทนุนีไ้ดร้บั
การผ่อนผนั NAV (T+2) 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
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   ในภาวะปกติจะช าระเงินค่าขายคืนภายใน 
5 วนัท าการนบัแต่วนัท ารายการ (T+5) 

คณุสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์ินรายวนัไดท้ี่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ (AR) 

ไม่มี 

รำยช่ือผู้จัดกำรกองทุน ชื่อ 

นางสาวธีรนชุ ธรรมภิมขุวฒันา 

วันทีเ่ร่ิมบริหำรกองทุนนี ้

วนัจดทะเบียนกองทนุ 

อัตรำส่วนหมุนเวียน 
กำรลงทุนของกองทุน (PTR) 

0.26 เท่า 

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ 
รับซือ้คืน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 

หรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้ (ถา้มี) 

ติดต่อสอบถำม 
รับหนังสือชีช้วน 
ร้องเรียน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 

ที่อยู่  :  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์เลขที่ 944 ถนนพระราม 4  
 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศพัท ์0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801 
Website : www.thanachartfundeastspring.com   
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com 

อนุญำตให้ผู้ทีม่ีสัญชำติ US 
ลงทุน  

ไม่อนญุาตใหผู้ท้ี่มีสญัชาติ US ลงทนุ 

ธุรกรรมทีอ่ำจก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลปรโยชน ์

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียง
จากการลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

▪  ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
▪ การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่ เสนอขายนั้น ทั้งนี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ วันที่   

http://www.thanachartfund.com/
http://www.thanachartfund.com/
mailto:mailus@thanachartfund.com
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30 มิถุนายน 2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองว่าขอ้มลู
ดงักล่าวถกูตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 
 
 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 
 
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนีท้ีมี่ควำมเสี่ยงสูง (High Yield Risk) กองทนุอาจมีการลงทนุในตราสารหนีท้ี่

มีความเส่ียงสงู เช่น ตราสารหนี ้Non-investment Grade และ Unrated เป็นตน้ ซึ่งตราสารหนีด้งักล่าวจะมีความเส่ียง
ดา้นเครดิต ดา้นตลาด และดา้นสภาพคล่อง สงูกว่าตราสารหนีท้ี่ไดร้บัการจดัอนัดบัในระดบั Investment Grade 

 
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ

น่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทนุ (credit rating) ซึ่งเป็นขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการช าระหนี ้โดยพิจารณาจากผล
การด าเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ 
ดงัต่อไปนี ้

ระดับ 
กำรลงทนุ 

TRIS Fitch Moody’s S&P ค ำธิบำย 

ระดบัท่ีน่า
ลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเส่ียงต ่าที่สุดที่จะ
ไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเส่ียงต ่า
มากที่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

A A(thai) A A ความเส่ียงต ่าที่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้าม
ก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเส่ียงปานกลางที่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้
ตามก าหนด 

ระดบัท่ีต ่ากวา่
น่าลงทนุ 

ต ่ากว่า 
BBB 

ต ่ากว่า 
BBB(tha) 

ต ่ากว่า 
Baa 

ต ่ากว่า 
BBB 

ความเส่ียงสูงที่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้าม
ก าหนด 

 
3. ควำมเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขา้

ไปลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร, การเปล่ียนแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกิจ หรือสาเหตอุื่นๆ จนท าใหไ้ม่สามารถ
ช าระหนีไ้ดต้รงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
4. ควำมเสี่ยงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk) เนื่องจากการลงทนุในต่างประเทศ กองทนุ

จะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย หลัเกณฑ ์กฎระเบียบของประเทศที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บงัคบัใชใ้น
ประเทศไทย ซึ่งโดยหลกัการปฏิบตัิงาน บรษิัทจดัการฯ จะมีการศกึษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขัน้ตอนในการ
ท าธุรกรรมเพื่อลงทนุ ตลอดจนประเด็นความเส่ียงต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งก่อนการลงทนุ แต่ในภาวะการณล์งทนุจรงิ กองทนุอาจ
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เผชิญกับเหตุการณอ์นัไม่สามารถคาดการณไ์ด ้หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อ
การลงทุน อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑห์รือกฎระเบียบของประเทศที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุน การเปล่ียนแปลง
นโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้อนทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ท าให้ไม่ได้รับ
ผลตอบแทนตามที่คาดการณ ์หรือาจมุีการจ ากดัการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจ ากดัหรือหา้มแลกเปล่ียนเงินตรา ท าให้
ไม่สามรถน าเงินลงทุนกลบัเขา้ประเทศหรือแปลงกลบัเป็นสกุลเงินบาทได ้เป็นตน้ ในกรณีดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิง
ลบต่อมลูค่าเงินลงทนุ รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุ 

 

5. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของหลักทรัพย ์(Liquidity Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ตราสารหนีห้รือ
ตลาดตราสารหนีท้ี่กองทนุไปลงทนุไวข้าดสภาพคล่องในการซือ้ขาย 

 

6. ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดขึน้เนื่องจากฐานะทางการเงิน 
หรือผลการด าเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ของธุรกิจนัน้ๆ ใหม้ีการปรบัตวัเพิ่มขึน้หรือลดลง 

 

7. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (Market Risk) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี ้ เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึ่งขึน้กับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงขา้มกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ เช่น 
หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโนม้ปรบัตวัสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ก็จะสงูขึน้ดว้ย ดงันัน้ราคา
ตราสารหนีท้ี่ออกมาก่อนหนา้จะมีการซือ้ขายในระดบัราคาที่ต  ่าลง โดยกองทนุรวมที่มีอายเุฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ (port 
4 4folio duration) สงูจะมีโอกาสเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของราคามากกว่ากองทนุรวมที่ port 4 4folio duration ต ่ากว่า 

 
8. ควำมเสี่ยงจำกกำรท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง คือ สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่อาจมีการขึน้ลงผนั

ผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทนุมีการลงทนุในหลกัทรพัยด์งักล่าวย่อมท าใหสินทรพัยม์ีความ
ผนัผวนมากกว่าการลงทนุในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

 

9. ควำมเสี่ยงในเร่ืองคู่สัญญำในกำรท ำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ 
ความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากคู่สญัญาในการท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนมีฐานะการเงินดอ้ยลงจนไม่
อาจด าเนินการใหเ้ป็นไปตามสญัญาได ้

 

10. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตราและ
เปล่ียนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงินดอลลารใ์นช่วงที่เงินบาทอ่านแต่ขายท า
ก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมดว้ยเช่นกัน ดงันัน้ การป้อ งกัน
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมือส าคญัในการบรหิารความเส่ียงจากดงักล่าว ซึ่งท าไดด้งัต่อไปนี ้ 
▪ ป้องกันควำมเสี่ยงทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทนุไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
▪ ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยตอ้งระบุสดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไวอ้ย่างชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน 
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▪ อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราและเปล่ียน 
เนื่องจากการป้องกันความเส่ียงขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเ ส่ียง
หรือไม่ 

▪ ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผูล้งทนุมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 
11. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ ์(Derivative Risk) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ ซึ่งการลงทนุในตราสารอนพุนัธท์  าใหม้ีความเส่ียงที่แตกต่างหรือมากกว่าหลกัทรพัยั่วไป เช่น  
▪ ความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนระหว่างผลตอบแทนของตราสารอนุพันธก์ับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซึ่งไดท้ าการ

ป้องกนัความเส่ียงไว ้
▪ ในการท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้นัน้กองทนุอาจตอ้งวางเงินประกนัเริ่มตน้ (initial margin) และอาจตอ้งาวงเงินประกัน

เพิ่มเติมโดยจะทราบก่อนล่วงหนา้เพียงเล็กนอ้ยหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกนัขา้มกับสถานะสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ของกองทุน หากกองทุนไม่สามารถวงาเงินประกันเพิ่มเติมไดใ้นเวลาที่ก าหนด กองทุนจะตอ้งถูกบงัคบัใหปิ้ด
สถานะของสญัญาดงักล่าว ท าใหเ้กิดการขาดทนุได ้เป็นตน้ 

 
12. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 

▪ ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณท์ี่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดงักล่าว กองทนุอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผันผวน
มากกว่ากองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

▪ ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ ส่งกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผนัผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อตุสาหกรรม 

▪ ความเส่ียงจากการกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง้หากเกิดเหตุการณท์ี่ส่งผลกระทบต่อประเทศดงักล่าว เช่น 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทนุในหลายประเทศ 

 
13. ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note Risk) กองทุน

อาจลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลเักณฑท์ี่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ซึ่งตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง มีการ
จ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอา้งอิงกับสินคา้หรือตัวแปร เฉพาะเมื่อสินคา้หรือตัวแปร และโครงสรา้งของตราสาร
ประเภทนีไ้ม่ขดักบัวตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุนของกองทนุ 

 


