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กองทุนเปิ ดอีสท์ สปริง ชอร์ ทเทอม
อินคัม พลัส
ES-SPlus
กองทุนตราสารหนี ้
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ ในและต่ างประเทศ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
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1.1 นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนทังในและต่
้
างประเทศ ในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ตราสารหนี (้ ตราสารแห่ ง หนี ภ้ าคเอกชน และ/หรื อ ตราสารแห่ ง หนี ภ้ าครั ฐ และ/หรื อ
รัฐวิสาหกิ จ) ตราสารด้ อยสิทธิ ศุกูก ธุรกรรมการซื ้อโดยมีสัญ ญาขายคืน (Reverse Repo)
ธุรกรรมการให้ ยืม หลักทรั พ ย์ (securities lending) โดยหลักทรั พ ย์ ที่ให้ ยืมเป็ นตราสารหนี ้
หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมตราสารหนี ้ และ/หรื อ สัญ ญาซือ้ ขายล่ ว งหน้ า (derivatives)
ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) ที่มี underlying ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด รวมถึงอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรั พย์สินอื่นหรื อการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และกองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญ ชีไม่ เกิ นร้ อยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่ ว นที่ เ หลื อ กองทุ น อาจลงทุ น ในตราสารกึ่ ง หนี ก้ ึ่ ง ทุ น ตราสาร Basel III และ/หรื อ
derivatives หรื อ Structured Note ที่มี underlying เป็ นตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตราสาร Basel
III รวมกันไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนมี นโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อให้ อายุดูเรชัน่ เฉลี่ยของตราสารทัง้ หมดของกองทุน
(Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ ทังนี
้ ้ โดยอายุดเู รชัน่ เฉลี่ยของตราสารทังหมด
้
ของกองทุ น (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง อาจเกิ น 1 ปี ได้ ใ นบางกรณี เช่ น
ในช่วงระยะรอการลงทุน ซึง่ มีระยะเวลาประมาณ 15 วันนับแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สิน หรื อ ช่วงที่มีการสัง่ ซื ้อหรื อไถ่ถอนหน่วยลงทุนมากผิดปกติ เป็ นต้ น
กองทุนอาจเข้ าทําสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า เพื่ อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) โดยพิ จารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฏข้ อบังคับ
และปั จจัยอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น ทิ ศ ทางราคาหลักทรั พ ย์ อัตราดอกเบีย้ และสภาวะอัตรา
แลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้ จา่ ยในการป้องกันความเสี่ยง เป็ นต้ น
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สําหรับการลงทุนต่างประเทศ กองทุนนี ้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
โดยจะทําสัญญาสวอป และ/หรื อฟอร์ เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน หรื อสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าอื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange
Rate Risk) ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของจํานวนเงินลงทุนในต่างประเทศ และอาจคุ้มครองใน
ส่วนของดอกเบี ้ยที่คาดว่าจะได้ รับด้ วย
อนึง่ กองทุนจะไม่เข้ าลงทุนในตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
หรื อได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment
grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ ซงึ่ ตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี ้นันได้
้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถ
ลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้
1.2 กลยุทธ์ในการบริ หารจัดการลงทุน
มุ่งหวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี ้วัด (active management)

1. ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนในการลงทุนในตราสารหนี ้ระยะสัน้ และต้ องการลงทุนในตรา
สารที่มีสภาพคล่องค่อนข้ างสูง
2.ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการซื ้อขายหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทําการ

ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถรับความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทังในระยะสั
้
น้ และระยะ
ยาว

3

ทาอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
▪ อ่ านหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการ
อย่ าลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้ดีพอ

คาเตือนที่สาคัญ
1. กองทุน นี ไ้ ม่ ได้ ถูกจํากัด โดยกฎเกณฑ์ ให้ ต้ องลงทุน เฉพาะในตราสารที่ มี ค วามเสี่ ยงตํ่ า
เช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
2.กองทุนนี ้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีสภาพคล่องตํ่า จึงอาจไม่สามารถซื ้อขายตราสาร
หนี ้ได้ ในเวลาที่ต้องการหรื อในราคาที่เหมาะสม
3.กองทุนเปิ ดอีสท์ สปริ ง ชอร์ ทเทอม อินคัม พลัส มีนโยบายที่ลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน และตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
ทําให้ กองทุนนี ้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง โดยตรง เนื่องจาก
ใช้ เงิน ลงทุน ในจํานวนที่ น้ อยกว่าจึงมี กําไร/ขาดทุน สูงกว่า การลงทุน ในหลักทรั พ ย์ อ้างอิง
โดยตรง
4.ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดอีสท์ สปริ ง ชอร์ ทเทอม อินคัม พลัส เมื่อมี ความเข้ าใจใน
ความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และความเสี่ยงของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื ้อ
ขายล่ ว งหน้ าแฝง ผู้ ลงทุ น ควรพิ จ ารณาความเหมาะสมของการลงทุ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

ตัวอย่าง
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5.บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ / คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน
เป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสัง่ ดังกล่าวจะเป็ น
การรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้ าอย่าง
น้ อ ย 3 วัน ก่ อ นการหยุด รั บ คํ า สั่งซื อ้ / คํ า สั่งสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น เข้ า โดยติ ด ประกาศ
ดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และแจ้ ง
ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ประกาศหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ / คําสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร
6.บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์
กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ น ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคําสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่
ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 - 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อการโอน
หน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม สําหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
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7.ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธะสัญญาหรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรื อหน่วยงานของรัฐ
ต่างประเทศหรื อมีความจําเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่วา่ ที่เกิดขึ ้นแล้ ว
ในขณะนี ้ หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เป็ นต้ น ผู้ถื อหน่ ว ยลงทุน ได้ รับ ทราบและตกลง
ยินยอมให้ สิทธิ แก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดําเนินการต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธ
สัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอ
คํายินยอมข้ อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเท่าที่
จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทังนี
้ ้
ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี ้ชวน

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com
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• ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (market risk)
พิจารณาจากอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (portfolio duration) :
กองทุนนี ้มี portfolio duration เท่ากับ 1.07 ปี (ข้ อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565)

พิจารณาค่าความผันผวนของผลการดําเนินงานกองทุนรวม (standard deviation : SD) ต่อปี

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยซึง่ ขึ ้นกับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศ เป็ นต้ น โดยราคาตราสารหนี ้จะเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางตรงข้ ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย เช่น หากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงิน
มีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้น อัตราดอกเบี ้ยของตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ ้นด้ วย ดังนัน้ ราคา
ตราสารหนี ้ที่ออกมาก่อนหน้ าจะมีการซื ้อขาย ในระดับราคาที่ตํ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุ
เฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาส เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของ
ราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ตํ่ากว่า
• ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer
concentration risk)

7

• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
พิจารณาจากนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนรวม

ความ เสี่ ยงจากการเป ลี่ ย น แป ลงของอั ต ราแล กเปลี่ ยน (Currency Risk) ห ม ายถึ ง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวม
ลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวม
จะได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทํา
กําไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการบริ หารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึง่ ทําได้
ดังต่อไปนี ้
• ป้องกันความเสี่ยงทังหมดหรื
้
อเกือบทังหมด
้
: ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

*คุณสามารถดูข้อมูลปั จจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com
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เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
2.21
ตั๋วแลกเงินแบบมี
ระยะเวลา (BE Term)
6.14

พันธบัตร
35.77

เงินฝากธนาคาร
ประเภทประจา
3.24
ประเภทรายการค้ าง
รับอื่นๆ
0.31

หุ้นกู้
52.43

ประเภทรายการค้ าง
จ่ ายหรือหนีส้ ินอื่นๆ
-0.12

ข้ อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อทรัพย์ สิน

%ของ NAV

1.พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทยงวดที่ 12/364/64

12.22

2.DBS GROUP HOLDINGS LTD

8.12

3.หุ้นกู้มีผ้ ูคา้ ประกันของ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์ บริ หารเงิน จากัด
ครัง้ ที่ 1/2562 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2565

7.67

4.พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทยงวดที่ 5/364/64

6.78

5.พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทยงวดที่ 9/91/65

5.48

ข้ อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
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อันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหนี ้
ตราสารหนีใ้ นประเทศ
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทยงวดที่
12/364/64

FITCH(Thai)
AAA(tha)

12.22%

หุ้นกู้มีผ้ ูคา้ ประกันของ บริษัท ปตท.สผ.
ศูนย์ บริ หารเงิน จากัด ครัง้ ที่ 1/2562 ครบ
กาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2565

FITCH BBB

7.67%

พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทยงวดที่
5/364/64

FITCH(Thai)
AAA(tha)

6.78%

พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทยงวดที่
9/91/65

FITCH(Thai)
AAA(tha)

5.48%

FITCH AA

8.12%

ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ
DBS GROUP HOLDINGS LTD
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อันดับเครดิต

ตราสารหนีใ้ นประเทศ
BBB/BBB(tha)
AA/AA(tha)
A/A(tha)
GOV/AAA/AAA(tha)

7.67%
12.93%
24.14%
34.15%

อันดับเครดิต

ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ
credit rating ตาม
internatinal rating scale

BBB
A

1.70%
4.54%

AA

10.51%

ข้ อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
คุณสามารถดูข้อมูลปั จจุบนั ได้ ที่ www.tmbameastspring.com
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* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจริง
% ต่ อปี ของ NAV

1.60
1.40
1.20
1.00

0.80
0.60

สูงสุดไม่ เกิน 0.7100
สูงสุดไม่ เกิน 0.5000

0.40
0.20
0.00

สูงสุดไม่ เกิน 0.1000
0.0500

0.0375

สูงสุดไม่ เกิน 0.0875
0.0000

สูงสุดไม่ เกิน 0.0225
0.0000

0.0875

การเปลี่ยนแปลงค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนที่เรียกเก็บจริงจากเดิม 0.0875 เป็ น 0.0000
จะมีผลสาหรับรายการที่มีผลตัง้ แต่ วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เท่ านัน้ สาหรั บรายการที่มีผลตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็ นต้ นไป ทางบริ ษัทฯ จะ
เรียกเก็บในอัตราค่ าธรรมเนียมร้ อยละ 0.0875
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คําอธิบายเพิ่มเติม :
1.ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการ
จัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริ มการขาย
กองทุนรวม ณ วันที่คํานวณ (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว)
2.ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่ประมาณการได้
3.สามารถดูคา่ ธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมย้ อนหลัง 3 ปี เพิ่มเติมได้ ที่
https://www.tmbameastspring.com/THDocs/QA/T10_02.pdf

รายการ
อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน /
ไม่มี
ไม่มี
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
ไม่มี
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรี ยก
ไม่มี
ไม่มี
เก็บจากผู้ทํารายการนี ้ (เก็บเข้ ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
5 บาท ต่อหน่วย
5 บาท ต่อหน่วย
ลงทุน 1,000 หน่วย ลงทุน 1,000 หน่วย
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื่นใดแล้ ว (ถ้ ามี)
คําอธิบายเพิม่ เติม : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิม่ ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื่นใดแล้ ว
(ถ้ ามี)
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* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
• กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี คือ -0.35
• ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 0.16
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขายคือ
Short Term General Bond
ผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด
กองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม
ผลตอบแทนตัวชีว้ ัด
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของตัวชีว้ ัด

Year to date
-0.32%
-0.48%
0.21%
0.34%

3 เดือน
-0.29%
-0.42%
0.23%
0.38%

Percentile
95th
95th
95th
95th

6 เดือน
-0.26%
-0.33%
0.18%
0.30%

Percentile
95th
95th
95th
95th

ตัง้ แต่ จัดตัง้
-0.28%
-0.38%
0.16%
0.27%

หมายเหตุ : สําหรับผลการดําเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุดตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป แสดงเป็ น % ต่อปี
ข้ อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
สามารถดูผลดําเนินงานที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.tmbameastspring.com
ตารางแสดงผลการดาเนินงานกลุ่ม Short Term General Bond
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
Peer Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

3M
0.12
0.07
0.01
-0.07
-0.29

6M
0.34
0.19
0.14
0.06
-0.26

Return (%)
1Y
3Y
0.80
1.26
0.56
1.13
0.33
0.88
0.20
0.66
-0.12 -0.42

5Y
1.41
1.18
1.04
0.87
0.19

10Y
2.05
1.73
1.57
1.40
0.85

3M
0.01
0.04
0.09
0.14
0.27

Standard Deviation (%)
6M
1Y
3Y
5Y
0.02 0.02 0.15 0.13
0.04 0.04 0.18 0.16
0.08 0.07 0.28 0.23
0.13 0.11 0.39 0.32
0.21 0.16 1.67 1.37

10Y
0.21
0.25
0.29
0.39
1.34
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ดัชนีชี ้วัด(Benchmark) ของกองทุนรวม คือ
1.ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสันของสมาคมตลาดตราสารหนี
้
้ไทย (TBMA
Short-term Government Bond Total Return Index) (ร้ อยละ 30) และ
2.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอนั ดับความ
น่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสารอยูใ่ นระดับ BBB ขึ ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตรา
สารหนี ้ไทย (MTM Corporate Bond BBB up 1-3 Year Net Total Return Index) (ร้ อยละ
25) และ
3. ดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยูใ่ นระดับ A- ขึ ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
(ร้ อยละ 20) และ
4. ดัชนี Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Hedged USD
ปรับด้ วยต้ นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ
วันที่คํานวณผลตอบแทน (ร้ อยละ 15) และ
5. ดัชนี Bloomberg 12 Month Short Term Bank Yield Hedged USD ปรับด้ วยต้ นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณ
ผลตอบแทน (ร้ อยละ 10)

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่มี

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

14 กันยายน 2564

อายุโครงการ
ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กําหนด
วันทําการซื ้อขาย : ทุกวันทําการ
ภายในระยะเวลาตังแต่
้ : 8.30 น.
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ถึงระยะเวลา : 15.30 น.
ราคา IPO (บาท) : 10 บาท
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก : 1 บาท
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : 1 บาท
วันที่ทําการขายคืนภายในระยะเวลาตังแต่
้ : 8.30 น.
วันที่ทําการขายคืนถึงระยะเวลา : 15.30 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ระยะเวลาการรับเงินค่า
ขายคืน :
บริษัทจัดการจะจัดให้ มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํา
การขายหน่วยลงทุน
(ปั จจุบนั และในภาวะปกติจะชําระภายใน 1 วันทําการนับ
ถัดจากวันที่คําสัง่ ขายสามารถดําเนินการได้ )
สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที่
website : www.tmbameastspring.com
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ
129.54 %
กองทุน (Portfolio Turnover Ratio)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) และทุกสาขา
หน่วยลงทุน
ทัว่ ประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111 หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรื อ
ทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.tmbameastspring.com
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ธีระศันส์ ทุติยะโพธิ
วันที่เริ่มบริ หาร 14 กันยายน 2564
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด
ที่อยู่ ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
รับหนังสือชี ้ชวน
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
ร้ องเรี ยน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0-2838-1800
website : www.tmbameastspring.com
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อนุญาตให้ ผ้ ทู ี่มีสญ
ั ชาติ US ลงทุน ไม่ใช่
ธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ ที่
www.tmbameastspring.com

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยูภ่ ายใต้ ความคุ้มครองของสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็ม
จํานวน
▪ ได้ รับอนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการ
แสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุน
รวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรอง
ว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด
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