iPO: วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลฟิ กซ์อินคัม 1Y2
Krungsri Global Fixed Income 1Y2 Fund (KFGFI1Y2)
กองทุนรวมตราสารหนี้

บลจ.กรุงศรี จากัด
ซึง่ ได้รับการรับรองโดย CAC

กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนีใ้ นช่วงเวลา 1 ปี ได้
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบทีส่ ่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
(1) นโยบายการลงทุน
▪ กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลฟิ กซ์อินคัม 1Y2: จะนาเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Eastspring
Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3, Class I1 USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
▪ กองทุ น Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3 (กองทุ น หลั ก ): มี น โยบายลงทุ น ใน
พันธบัตร และตราสารหนีป้ ระเภทอื่นๆ ที่ออกและเสนอขายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และ
อาจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือที่
สามารถลงทุนได้ (investment grade bond) อย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และอาจ
ลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่ สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) ไม่เกินร้อยละ 20
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
▪ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีท้ ่มี ีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนีท้ ่ี
ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสดั ส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุน
ของกองทุน หลัก จะไม่เ กิน ร้อ ยละ 20 ของมูลค่า ทรัพ ย์สิน สุท ธิข องกองทุน อย่า งไรก็ต าม เนื่ อ งจากกองทุน นี ้ มีกล
ยุทธ์การลงทุนครัง้ เดียว (buy-and-hold) ดังนั้น ในกรณีท่ีตราสารในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามสัดส่วนการ
ลงทุนที่กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการยังคงถือ
ครองการลงทุนในตราสารดังกล่าวต่อไปได้ โดยไม่ตอ้ งปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวแต่อย่างใด
▪ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
▪ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign
Exchange Rate Risk) และอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็ นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ
สามารถกลับ มาเป็ น กองทุ น รวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ ท าให้ร ะดับ ความเสี่ ย งของการลงทุ น (Risk
Spectrum) เพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึน้ อยู่ กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก www.eastspring.com/sg/funds)

(2) กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
▪ กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครัง้ เดียว (buy-and-hold)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
▪ ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ท่กี องทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่า
▪
▪
▪

มูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
ผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สงู กว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ากว่าหุน้ ได้
ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีร้ ะยะสัน้

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร

▪ ผูล้ งทุนที่ไม่สามารถรับความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะสัน้
▪ ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ
▪ ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการลงทุนเฉพาะในตราสารหนีท้ ่มี ีคณ
ุ ภาพดี สภาพคล่องสูงและมีความผันผวนของราคาต่า เนื่องจากกองทุนรวมนี ้
▪

ไม่ถกู จากัดโดยกฏเกณฑ์ให้ตอ้ งลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินก่อนระยะเวลา 1 ปี
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ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪
▪

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ พ
ี อ

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คาเตือนทีส่ าคัญ
▪ กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือ
▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪

ตราสารหนีท้ ่ไี ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยตราสารดังกล่าวอาจเป็ นตราสารหนีท้ ่อี ยู่ในกลุ่มประเทศตลาด
เกิดใหม่ (Emerging Market) ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึน้ จากการไม่ได้ชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
กองทุนไทยอาจทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ซึ่งอาจมีตน้ ทุนสาหรับการทาธุรกรรม โดยทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้ และในกรณีท่ไี ม่ได้ทา
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั ผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และ
อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่นอ้ ยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
กองทุนรวมนีม้ ีสภาพคล่องจากัด เนื่องจากเป็ นกองทุนที่ไม่เปิ ดให้ซือ้ ขายแบบกองทุนเปิ ดทั่วไป โดยกองทุนมีการรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อครบอายุโครงการเท่านัน้
เนื่องจากกองทุนหลักเปิ ดให้ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวั นทาการ ในกรณีท่ีมีการขายคืนเป็ นจานวนมากอย่างมีนยั สาคัญ และ
บริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่า การขายคืนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือผลการดาเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งทาให้
การลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรือในกรณีท่กี องทุนหลักแจ้งเลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการ หากบริษัทจัดการ
ไม่สามารถดาเนินการคัดเลือกกองทุนหลักใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการอาจดาเนินการเลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการ
ได้
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนครัง้ เดียว (buy-and-hold) โดยผูจ้ ัดการกองทุนหลักจะทบทวนคุณภาพของหลักทรัพย์ท่ีลงทุน
อย่างสม่าเสมอ ซึ่งอาจทาให้มีการปรับพอร์ตการลงทุนระหว่างที่ถือครองได้หากอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์ท่ี กองทุน
หลักลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องพันธบัตรหรือตราสาร
หนีท้ ่ลี งทุน
กองทุนหลักคาดว่าจะปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (IPO) ประมาณวันที่ 19 สิงหาคม 2564 จึงมีความเสี่ยงจากการเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลให้กองทุนหลักไม่สามารถจดทะเบียนกองทุนได้ ดังนัน้ หากกองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนหลัก
อันเนื่องมาจากเหตุดงั กล่าว บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผลู้ งทุนเต็มจานวน โดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุน
กองทุนรวมนีล้ งทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย

2

1. ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (credit risk)
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุน

credit rating ตาม
international credit rating

AAA

AA, A

ต่ากว่า BBB

BBB

unrated

ต่า

สูง

หมายเหตุ : แรเงากรณีท่กี องทุนลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือนัน้ เกินกว่า 20% ของ NAV

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk)
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน

ต่ากว่า 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ต่า

ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (SD)

สูง

< 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ต่า

สูง

3. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อก
ตราสารรวม

< 10%

10 - 20%

50 - 80%

20 - 50%

> 80%

ต่า

สูง

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (high sector concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวด
อุตสาหกรรมรวม

< 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ต่า

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (high country concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

< 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ต่า

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางส่วน

ดุลยพินจิ

ไม่ป้องกัน

ต่า

สูง

หมายเหตุ: โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.krungsriasset.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
คาดการณ์การลงทุนของ Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3 (กองทุนหลัก)

หมายเหตุ : ข้อมูลคาดการณ์การลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ทั้งนี ้ ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมของ
กองทุนหลักได้ท่ี www.eastspring.com/sg/funds
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

สูงสุดไม่เกิน

4.6545

สูงสุดไม่เกิน

สูงสุดไม่เกิน

2.2470

2.1400

สูงสุดไม่เกิน

0.1070

สูงสุดไม่เกิน

0.1605

หมายเหตุ : คุณสามารถดูขอ้ มูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนย้อนหลังได้ท่ี www.krungsriasset.com

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

2.00 %

ยังไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

2.00 %

ยังไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

2.00 %

ยังไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

2.00 %

ยังไม่เรียกเก็บ

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือ
เศษของ 1,000

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือ
เศษของ 1,000

50 บาท

50 บาท

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้ส่ ังซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก
Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3, Class I1 USD
1. ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 2.00% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

(2) ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Realisation Charge)

1.00%*

(3) ค่าธรรมเนียมการปรับปรุงธุรกรรม (Transactions Adjustment)

ไม่เกิน 0.50%*

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม)
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 2.00 % (เก็บจริง 0.20% - 0.25%)

(2) ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์และผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน

ไม่เกิน 0.20% (เก็บจริง 0.055% - 0.06%)

(3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ไม่เกิน 0.10% (เก็บจริง 0.009% - 0.015%)
(เรียกเก็บในกรณีท่มี ลู ค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมต่า
กว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมค่าใช้จา่ ยในการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์)

(4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยอื่นๆ

เก็บจริง 0.095% – 0.096%

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด

เก็บจริง 0.36% - 0.42%

หมายเหตุ :
* กองทุนหลักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Realisation Charge) และค่าธรรมเนียมการปรับปรุงธุรกรรม
(Transactions Adjustment) ในกรณีท่มี ีการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักก่อนครบกาหนดอายุโครงการ
** กองทุนหลักอาจเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
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ผลการดาเนินงาน
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชวี้ ัด/อ้างอิง (Benchmark):
กองทุนนีไ้ ม่มีตวั ชีว้ ดั ซึ่งสอดคล้องกับกองทุนหลักที่ไม่มีตวั ชีว้ ดั โดยกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้
ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กาหนด

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous
*คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.krungsriasset.com

7

ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

วันทีจ่ ดทะเบียน

13 สิงหาคม 2564

อายุโครงการ

ประมาณ 1 ปี ซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า 1 ปี เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน โดยนับตัง้ แต่วนั จด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่กี องทุนหลักที่กองทุนลงทุน มีการเปลี่ยนแปลงวันชาระเงินคืน และ/หรือเปลี่ยนแปลงวัน
ครบกาหนดอายุโครงการ หรือในกรณีท่ีกองทุนได้รบั ผลกระทบจากการชาระเงินคืนจากกองทุนหลัก
และ/หรือในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนที่นาเงินลงทุนไป
ลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
ประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการสารองเงินทุนในประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ทาให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็ นสกุลเงินบาทได้ในวันที่กองทุนครบกาหนดอายุ
โครงการ จึงทาให้กองทุนอาจมีอายุโครงการมากกว่า 1 ปี 30 วัน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะ
พิจารณานาเงินลงทุนรวมทั้งผลประโยชน์ท่ีได้รับจากเงินลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปลงทุนต่อใน
ทรัพย์สินต่างๆ หรือในรู ปแบบอื่นใดที่ไม่ขัดกับประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผูล้ งทุนของกองทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะทาหนังสือแจ้งให้กับผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนทราบ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะนาเงินลงทุนพร้อมทั้งผลประโยชน์ทั้งหมดกลับคืนให้กับ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยเร็วที่สดุ ในโอกาสแรกที่บริษัทจัดการสามารถกระทาได้

ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

วันทาการซือ้ :
เสนอขายเพียงครัง้ เดียวช่วง IPO ระหว่างวันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2564 ภายในเวลา 15.30 น.
ของวันสุดท้าย ทัง้ นี ้ จะรับชาระเป็ นเช็คจนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ แรก : 500 บาท
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ ถัดไป : 500 บาท
วันทาการขายคืน :
กองทุนนีไ้ ม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ และจะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยทา
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารเงิน -สะสมมูลค่า (KFCASH-A)
(กองทุนปลายทาง) ในวันทาการก่อนวันครบกาหนดอายุโครงการ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั หน่วย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง ภายหลังจากการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทาการ
ถัดไป ดังนัน้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง
กองทุนอื่นได้ โดยให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนของกองทุนปลายทาง
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี : เว็บไซต์ www.krungsriasset.com

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน

ชื่อ นามสกุล

ขอบเขตหน้าที่

วันทีเ่ ริ่มบริหารกองทุนรวมนี้

นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรตั น์

ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ

13 สิงหาคม 2564

นายพลสิทธิ์ อาหุนยั

ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ

13 สิงหาคม 2564

▪ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1572 หรือ
▪ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ คุณสามารถตรวจดูรายชื่อผูส้ นับสนุนการขายฯ เพิม่ เติมได้ท่ี www.krungsriasset.com
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ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 1-2 โซนเอ ชัน้ 12 ชัน้ 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
Website : www.krungsriasset.com Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิด
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html
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สรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3 (กองทุนหลัก):
ชื่อกองทุน:

Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3

ลักษณะเฉพาะของ
Class I1 USD:

(1) เป็ น Class ที่ทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
(2) ขายให้กบั ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และไม่มีการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์ในการลงทุน:

กองทุน Fixed Income Plan Series 3 มุ่งเน้นสร้างรายได้ตลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน และจ่ายคืนเงินต้น และ
ผลตอบแทนเมื่อครบกาหนดอายุกองทุน โดยเน้นการลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนีใ้ นแถบภูมิภาคเอเชี ย
แปซิฟิกและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในพันธบัตร และตราสารหนีป้ ระเภทอื่น ๆ
ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว ทัง้ นี ้ กองทุนไม่ได้มีการรับประกันหรือคุม้ ครองเงินต้น

กลยุทธ์และนโยบายการลงทุน:

ดัชนีชวี้ ัด (Benchmark):

ณ วันที่จดั ตัง้ กองทุนรวม ผูจ้ ดั การกองทุนจะลงทุนในสัดส่วนดังนี:้
• ลงทุน อย่างน้อย 80% ของ NAV ในตราสารหนีท้ ี่มีอันดับความน่าเชื่ อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) และ
• ลงทุนไม่เกิน 20% ของ NAV ในตราสารหนีท้ ี่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Noninvestment grade)
ณ วันที่จดั ตัง้ กองทุนรวม อันดับความน่าเชื่อถือโดยเฉลี่ยของทรัพย์สินในพอร์ตการลงทุนของกองทุนจะต้องอยู่ใน
ระดับ BBB (investment grade) เป็ นอย่างน้อย ตามเกณฑ์ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ
เช่น Standard & Poor’s, Moody’s หรือ Fitch Ratings กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่
ออกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยผูจ้ ัดการกองทุนมีความมุ่งหมายที่จะลงทุนโดย
การซื อ้ และถือครองหลัก ทรัพย์ไว้ตลอดอายุของหลัก ทรัพย์ (buy and hold) อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทุน จะ
ทบทวนคุณภาพของหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างสม่าเสมอตลอดช่วงระยะเวลาที่ถือ ครอง ซึ่งอาจทาให้มีการปรับ
พอร์ตการลงทุนระหว่างที่ถือครองได้หากอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์ที่ลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องพันธบัตรหรือตราสารหนีท้ ี่ลงทุน หรือใน
กรณีที่มีโอกาสการลงทุนที่ดีกว่า นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ป้องกันความเสี่ยงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุนก็ได้
ตลอดช่วงอายุของกองทุน สัดส่วนของการกระจายการลงทุนในตราสารหนีท้ ี่มีอัน ดับความน่าเชื่อในระดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และตราสารหนีท้ ี่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Non-investment grade) อาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจาก (1) อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์ที่ลงทุนมีการ
เปลี่ยนแปลงในระหว่างช่วงระยะเวลาของการลงทุนที่ก าหนดไว้ และ (2) เงินสดที่ได้รับ (ในรู ปของดอกเบีย้
(Coupons) หรือจากการขายหลักทรัพย์ หรือการครบอายุของทรัพย์สินที่ถือครอง) และที่ถูกนาไปลงทุนต่อในรูป
ของเงิ น สดหรื อ ทรัพ ย์สิ น ที่ เ ที ย บเท่ า เงิ น สด อาจมี สัด ส่ ว นเพิ่ ม ขึ น้ เมื่ อ เที ย บกับ ทรัพ ย์สิ น ทั้ง หมดตลอดช่ ว ง
ระยะเวลาของการลงทุนที่กาหนดไว้ ทั้งนี ้ ผูจ้ ั ดการกองทุนสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองเพียงผูเ้ ดียวในการ
ตัดสินใจว่า จะปรับสัดส่วนของทรัพย์สินในพอร์ตการลงทุนหรือไม่ ในกรณีที่สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนในตรา
สารหนีท้ ี่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ลดลงต่ากว่า 80% ของ
NAV ของกองทุน
นอกจากนี ้ ในส่วนของชนิดหน่วยลงทุน กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินสภาพคล่อง (ได้แก่ เงินฝากประจา ตั๋วเงิน
ระยะสัน้ พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมตลาดเงิน และถือเป็ นเงินสด) ในปริมาณที่สูงมากในช่วงระยะเวลาสอง
เดือนก่อนถึงวันครบกาหนดอายุของชนิดหน่วยลงทุนนัน้ ๆ เนื่องจากผูจ้ ัดการกองทุนต้องการที่จะนาเงินที่ได้รบั
จากการครบอายุของหลักทรัพย์ หรือจากการขายพันธบัตรไปลงทุนในทรัพย์สินสภาพคล่อง และ/หรือถือครอง
เป็ น เงิน สด เพื่อดารงรัก ษาจานวนเงิน ที่ได้รับในช่วงที่ใกล้ถึง วัน ครบก าหนดอายุของชนิดหน่วยลงทุน นั้ น ๆ
นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินสภาพคล่องทัง้ หมดในช่วงเวลาที่สภาวะตลาดไม่ปกติหรือมี
ความผันผวน หรือเมื่อผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นการดาเนินการเพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทุน
(สามารถดูร ายละเอีย ดของนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้ จากหนั ง สื อชี้ชวนของกองทุน Eastspring
Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3)
ไม่มี เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมสาหรับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน

อายุโครงการ:

ประมาณ 1 ปี

บริษัทจัดการกองทุน:

Eastspring Investments (Singapore) Limited

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน:

Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

เว็บไซต์:

สามารถดูขอ้ มูลหนังสือชีช้ วนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:
www.eastspring.com/sg/funds
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▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังใน
ฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด

คาอธิบายความเสี่ยง
▪ ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน
(credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี ้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของ
ผูอ้ อกตราสาร credit rating ของหุน้ กูร้ ะยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี ้
ระดับการลงทุน

ระดับทีน่ ่าลงทุน

ระดับทีต่ ่ากว่า
น่าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คาอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สดุ มีความเสี่ยงต่าที่สดุ ที่จะไม่สามารถ
ชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ามากที่จะไม่
สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่าที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ากว่า
BBB

ต่ากว่า
BBB(tha)

ต่ากว่า
Baa

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด

ต่ากว่า ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด
BBB

▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
(1) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งขึน้ กับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและ
ต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ เช่น หากอัตรา
ดอกเบีย้ ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับ ตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของตราสารหนีท้ ่ีออกใหม่ก็จะสูงขึน้ ด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนีท้ ่ี
ออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ ขายในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะ
มีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า
(2) ความเสี่ยงที่มีมลู ค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
การลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งจะพิจารณาได้จากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม
หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
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▪ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อ
มูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะ
ได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่ อนก็อาจได้ผลตอบแทน
มากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทาได้
ดังต่อไปนี ้
ป้ องกันความเสี่ยงทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ป้ องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้ องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ
ป้องกันความเสี่ยงขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนี่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่สี ่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรือความมั่นคงของผูอ้ อกตราสารรายดัง กล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้
กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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