
 

 

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 
 

 

 
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำร
กองทุน ธนชำต จ ำกัด 

(กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต : 
ได้รับกำรรับรอง CAC) 

 กองทุนเปิดธนชำต อีสทส์ปริง ตรำสำรหนีต้่ำงประเทศ 1Y1 

Thanachart Eastspring Foreign Fixed Maturity 1Y1 Fund : 
(T-ES-FIX1Y1) 

กองทุนรวมตรำสำรหนี ้

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ 

 

ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคนืหน่วยลงทนุนีใ้นช่วงเวลำ 1 ปี ได ้

ดังน้ัน หำกมีปัจจัยลบทีส่่งผลกระทบต่อกำรลงทนุดังกล่ำว ผู้ลงทนุอำจสูญเสียเงนิลงทนุจ ำนวนมำก 

 
กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ 

IPO 2 – 9 ส.ค. 64 
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1. นโยบำยกำรลงทุน : 
 
1.1 ทรพัยส์ินที่กองทนุรวมลงทนุ 

 
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน  Eastspring 
Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 (กองทุนหลกั) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี ้ที่จด
ทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) ด าเนินงานตามระเบียบของ MAS  (Monetary Authority of 
Singapore) ในอตัราสว่นโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
 
กองทุนหลกั มีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนตลอดการถือครองตราสารหนีแ้ละไดเ้งินตน้เมื่อ
ครบก าหนดอายโุครงการ โดยกองทนุจะลงทนุในตราสารหนี ้และตราสารหนีอ้ื่นๆ ในกลุม่ประเทศ Asia Pacific 
และ Emerging market กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารหนีอ้ื่นๆ ใน developed market ทั้งนี ้
กองทนุนีม้ิใช่การฝากเงินหรือการรบัประกนัเงินตน้ 
 
กองทุนหลกัดงักล่าวบริหารจัดการโดย Eastspring Investments (Singapore) Limited และลงทุนในรูปสกุล
เงินดอลลารส์หรฐั 
 

 ทัง้นี ้การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลกัจะอยู่ในรูปของเงินดอลลารส์หรฐั โดยกองทุนอาจเข้าท าสญัญาซือ้
ขายล่วงหนา้ (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ  
 
กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารการลงทนุ 
(efficient portfolio management (EPM)) ได ้หรืออาจลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้
แฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัย ์หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 
ได ้นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าระดบัที่สามารถลงทนุได ้(Non-
Investment grade) และตราสารหนี ้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนใน
หลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 



 

หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส ำคญักองทุนเปิดธนชำต อีสท์สปริง ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 1Y1 หนำ้ 3 / 19  

กองทุนรวมปลำยทำง ได้แก่ กองทุน  Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 

ชื่อกองทนุ กองทนุ  Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 

Share Class I1 USD 

ISIN Code SGXZ61855805 

Bloomberg Code N/A 

วนัจดัตัง้กองทนุ  
(Inception Date) 

19 สิงหาคม 2564 (กองทนุ IPO วนัท่ี 2 - 19 สิงหาคม 2564) 

สกลุเงินฐาน (base currency) ดอลล่ารส์หรฐั  (USD) 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) N/A 

อายกุองทนุ ประมาณ 1 ปี 

วตัถปุระสงคแ์ละ 

นโยบายการลงทนุ 

กองทุน   Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3  มี
วตัถปุระสงคใ์นการลงทนุเพื่อเพิ่มผลตอบแทนตลอดการถือครองตราสารหนีแ้ละไดเ้งิน
ตน้เมื่อครบก าหนดอายุโครงการ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารหนี ้
อื่นๆ ในกลุ่มประเทศ Asia Pacific และ Emerging market กองทุนอาจลงทุนใน 

ตราสารหนี ้และตราสารหนีอ้ื่นๆ ใน developed market ทั้งนี ้กองทุนนีม้ิใช่การฝาก
เงินหรือการรบัประกนัเงินตน้ 
 

กองทุนมีจุดประสงคใ์นการลงทุนไม่นอ้ยกว่า 80% ในตราสารหนี ้ investment grade 
และอาจลงทุนในตราสารหนี ้ non – investment grade ไม่ เกิน 20% ของมูลค่า
ทรพัยสินสทุธิของกองทนุหลกั 
 

นอกจากนี ้กองทุนหลกัอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์เพื่อป้องกันความเส่ียง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management)  

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี 

วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ทกุวนัท าการ 

บรษิัทจดัการ  
(Management Company) 

Eastspring Investments (Singapore) Limited 
10 Marina Boulevard, #32-01 Marina Bay Financial Centre Tower 2, Singapore 
018983 

ผูร้กัษาทรพัยสิ์นของกองทนุ 
(Custodian Bank) 

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 
1 Queen’s Road Central, Hong Kong 

ผูต้รวจสอบบญัชีกองทนุ 
(Fund Auditor) 

KPMG LLP 
16 Raffles Quay, #22-00, Hong Leong Building, Singapore 048581 

Website https://www.eastspring.com/sg/funds 
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2. กลยุทธใ์นกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: 
มีกลยทุธก์ารลงทนุครัง้เดียว (buy-and-hold) 
 

 
 
 

▪ เหมาะสมส าหรบัเงินลงทนุของผูล้งทนุที่สามารถถือครองหน่วยลงทนุจนครบอายกุองทนุได ้(ประมาณ 1 ปี) 
▪ ผูล้งทนุที่ยอมรบัความเสี่ยงจากการลงทนุในตราสารหนีต้่างประเทศ 
▪ ผูล้งทนุที่ตอ้งการผลตอบแทนในการลงทนุในตราสารระยะสัน้ 

 

กองทุนรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 
▪ ผูล้งทนุที่ไม่สามารถรบัความผนัผวนของเงินลงทนุและผลตอบแทนในระยะสัน้  
▪ กองทนุนีม้ีสภาพคลอ่งจ ากดั เนื่องจากเป็นกองทนุทที่ไม่เปิดใหม้ีการซือ้ขายแบบกองทนุเปิดทั่วไป โดยกองทนุมี

การรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิเท่านัน้ จึงไม่เหมาะกับผูล้งทุนที่ตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพื่อรบัเงิน
ในช่วง 1 ปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำเตือนทีส่ ำคัญ 
 
1. กองทุนหลกัอยู่ระหว่างการเสนอหน่วยครัง้แรก (IPO) และคาดว่าจะจดทะเบียนจดัตัง้กองทุนไดเ้มื่อสิน้สดุการ

เสนอขายครัง้แรกหลงัจากระดมเงินลงทุนจากผูส้นใจลงทุนไดต้ามดลุยพินิจของกองทุน  จึงอาจมีความเสี่ยง
จากการเกิดโอกาสที่สง่ผลใหก้องทนุหลกัไม่สามารถจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุได ้ 
ดงันัน้ หากกองทนุไม่สามารถลงทนุในกองหลกัได ้อนัเนื่องมาจากเหตดุงักล่าว บรษิัทจดัการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้
หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเต็มจ านวน โดยไม่หกัค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุ  

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี ้
 

▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม หรือสอบถำมผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ 

อย่ำลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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2. กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง ตราสารหนีต้่างประเทศ 1Y1 นีม้ิใช่กองทุนคุม้ครองเงินตน้ ผูล้งทุนจึงมีความ
เสี่ยงของเงินตน้จากการลงทนุ 
 

3. กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง ตราสารหนีต้่างประเทศ 1Y1 อาจจะเข้าลงทุนในกองทุนหลักในรูปสกุลเงิน
ดอลลารส์หรฐั และอาจจะเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อป้องกันความ
เสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุน ทัง้นี ้เนื่องจากกองทุนไม่ได้
ปอ้งกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวนผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน / หรือ
ไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเริ่มแรกได ้      

 

4. กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง ตราสารหนีต้่างประเทศ 1Y1 อาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มี
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง ท าใหก้องทนุนีม้ีความเสี่ยงมากกว่ากองทนุรวมที่ลงทนุในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง 
เนื่องจากใชเ้งินลงทุนในจ านวนที่นอ้ยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง  จึง
เหมาะสมกับผูล้งทุนที่ตอ้งการผลตอบแทนสงูและสามารถรบัความเสี่ยงไดส้งูกว่าผูล้งทุนทั่วไป      ผูล้งทุนจึง
ควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเขา้ใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ และผูล้งทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณก์ารลงทุนวัตถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงิน
ของผูล้งทนุเอง 

 

5. กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง ตราสารหนีต้่างประเทศ 1Y1 ลงทุนกระจุกตัวอยู่ในประเทศจีน ผูล้งทุนจึงควร
พิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

 

6. การลงทุนทัง้ในและต่างประเทศอาจลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งตราสาร non- investment grade / unrated / unlisted 
ดงันัน้ ผูล้งทนุอาจมีความเสี่ยงที่สงูขึน้จากการไม่ไดร้บัช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ 

 

7. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรบัค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนเป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวรก็ไดใ้นกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า การหยุดรบัค าสั่งดังกล่าวจะเป็นการรกัษาประโยชนก์องทุนและผูถื้อ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัก่อนการหยุดรบัค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเขา้ โดยติดประกาศดงักล่าวไวท้ี่บริษัทจดัการ ส  านกังานและสาขาของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบั
ซือ้คืน และแจง้ใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรบัค าสั่งซือ้ / ค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชั่วคราวหรือถาวร 
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8. บรษิัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชนก์บั  
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาหรือผูถื้อ Green Card ที่ออกประเทศสหรฐัอเมรกิา  

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว        

3)  หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4)  ผูล้งทนุซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มลู หรือสง่ค าสั่งเก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รบัช าระเงิน

เก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรฐัอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผูล้งทุนที่ใชต้ัวแทนหรือผูจ้ัดการที่
ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักลา่ว       

5)  กองทรพัยส์ินของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามขอ้ 1 - 4       
 บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน 

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ส าหรบัผูล้งทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วขา้งตน้ 
 

9. ในกรณีที่บริษัทจดัการมีพนัธะสญัญาหรือขอ้ตกลงกับรฐัต่างประเทศหรือหน่วยงานของรฐัต่างประเทศหรือมี
ความจ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายของรฐัต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึน้แลว้ในขณะนี ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต 
เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นตน้  
ผู้ถือหน่วยลงทุนไดร้ับทราบและตกลงยินยอมใหส้ิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและด า เนินการต่างๆ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพันธสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือกฎหมายของรฐัต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยขอ้มลู
ต่างๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินไดข้องผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอม
ขอ้มลู และเอกสารเพิ่มเติมจากผูถื้อหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ  าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิตาม
พันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทั้งนี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วน  
 

แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทนุรวม 
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ปัจจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ 
 

ควำมเส่ียงจำกกำรผิดนัดช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (credit risk) 

อนัดบัความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทนุรวมตาม National credit rating 
ต ่ำ  สูง 

Gov.bond / AAA AA, A BBB ต ่ากว่า BBB unrated 
 
อนัดบัความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทนุรวมตาม International credit rating 
ต ่ำ  สูง 

AAA AA, A BBB ต ่ากว่า BBB unrated 
หมายเหต ุ: แรเงากรณีที่กองทนุลงทนุในอนัดบัความน่าเชื่อถือนัน้เกินกว่า 20% ของ NAV 

 

ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) 

อายเุฉลี่ยของทรพัยส์ินที่ลงทนุ (portfolio duration)  
ต ่ำ  สูง 

ต ่ากว่า 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD) 
ต ่ำ  สูง 

< 5% 5 – 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

หมายเหต ุ: เนื่องจากกองทนุนีเ้พิ่งจดัตัง้ เม่ือวนัที่ …………………………….. จึงยงัไม่มีขอ้มลู ความผนัผวนของ
ผลการด าเนินงาน (SD) 
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (high issuer concentration risk) 

การกระจกุตวัในผูอ้อกตราสารรวม 
ต ่ำ สูง 

< 10% 10% – 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 
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ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง (High Sector Concentration 
Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่มากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั 
ต ่ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

หมายเหต:ุ กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Real Estate 
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) 

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

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในประเทศจนี 
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 

การปอ้งกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน fx 
ต ่ำ        สูง 

ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไม่ปอ้งกนั 

 
*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่  www.thanachartfundeastspring.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thanachartfund.com/
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กำรประมำณกำรตรำสำรและสัดส่วนทีก่องทุนคำดว่ำจะลงทุน (ข้อมูล ณ วันที ่26 กรกฎำคม 2564) 

 
สัดส่วนของประเภททรัพยส์นิทีล่งทุนของกองทุน  Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan 
Series 3 

 

 
 
สามารถดขูอ้มลูเพิม่เติมกองทนุหลกัไดท้ี่ https://www.eastspring.com/sg/funds 
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณุจะไดร้บั ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักลา่ว
ก่อนการลงทนุ* 
 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม  
(ร้อยละต่อปีของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ) 

 
ค าอธิบายเพิ่มเติม :  
1. รอ้ยละต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นทัง้หมด หกัดว้ยมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน ์

นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์กองทนุรวม ณ วนัท่ีค านวณ (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 
2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เป็นค่าใชจ้่ายที่ประมาณการได ้
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถอืหน่วยลงทนุ  
(% ของมูลค่ำซือ้ขำย) 

 

รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) 0.50% ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee) ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN) 0.50% ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT) ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 53.50 บาท ต่อ 
1,000 หน่วย หรือตาม
อตัราที่นายทะเบียน
ก าหนด 

20 บาทต่อรายการ 

หมายเหต ุ:  
1. ค่าธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ (ถา้มี) 
2. บริษัทจดัการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกับผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผูล้งทุนไม่

เท่ากัน  โดยบริษัทจดัการจะขอยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวส าหรบัผูล้งทุนประเภทสถาบนัที่เปิดบญัชีซือ้
ขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการโดยตรง ไดแ้ก่ ผูล้งทุนสถาบนัที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยพระราชบัญญัติ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ.2535 ผูล้งทุนสถาบันที่จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
ธุรกิจประกนัชีวิตและประกนัภยั ธนาคารเฉพาะกิจ กองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ 

 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีส่ ำคัญของ 
กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 

 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน อัตรำร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Initial Sales Charge) สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทนุ 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Realisation 
Charge) 

เรียกเก็บรอ้ยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ
ของกองทนุ ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ ถือเป็นรายไดข้องกองทนุ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน (Switching Fee) ไม่มี (ไม่อนญุาตใหม้ีการสบัเปลี่ยน) 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม อัตรำร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) ไม่เกินรอ้ยละ 0.25 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของ
กองทนุ (สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ต่อปีของมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ) 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee’s and 
Custodian Fee) 

ไม่เกินรอ้ยละ 0.06 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของ
กองทนุ (สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 0.20 ต่อปีของมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ) และขัน้ต ่าอย่างนอ้ย 
15,000เหรียญสหรฐัต่อปี 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) มากกว่ารอ้ยละ 0.1% ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ
ของกองทนุ หากทรพัยส์นิภายใตก้ารจดัการของ
กองทนุรวมต ่ากว่า 10 ลา้นเหรยีญสหรฐั บวก
ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรม 

หมายเหต ุ: 

1. ในกรณีที่กองทนุรวมต่างประเทศ (กองทุนหลกั) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางสว่น เพื่อเป็นค่าตอบแทน

เนื่องจากการที่กองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ( loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะ

ด าเนินการใหเ้งินจ านวนดงักลา่วตกเป็นทรพัยส์ินของกองทนุ 

  2. อนึ่ง กองทุนหลกัอาจมีการแกไ้ขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ของ
กองทุนหลกัได ้ในกรณีที่กองทุนหลกัมีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแกไ้ข
เพิ่มเติมโครงการใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกัโดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
และจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักลา่ว      

 

 
 
*ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต* 

1. ตัวชีว้ัดทีใ่ช้เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน:  

ไม่มี เนื่องจากกองทนุลงทนุในกองทนุหลกัซึ่งไม่มีตวัชีว้ดัและเป็นกองทนุหลกัที่มีอายโุครงการ  ทัง้นีบ้รหิารจดัการ
ลงทนุเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที่คาดหวงัตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงไม่จ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ
กองทนุกบัตวัชีว้ดั 
 

2. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Miscellaneous 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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นโยบำยกำรจ่ำยปันผล ไม่จ่าย 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบียน 10 สิงหาคม 2564 

อำยุโครงกำร ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต ่ากว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน 

ซือ้และขำยคืนหน่วยลงทุน วันท ำกำรซือ้หน่วยลงทุน : 

- เสนอขำยเพียงคร้ังเดียวช่วง IPO ระหว่ำงวันที ่2 – 9 สิงหำคม 2564 

- มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้แรก : 1,000 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 

   
 
ระยะเวลำกำรรับเงนิค่ำขำยคืน : 

- เนื่องจากกองทุนนีไ้ม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ บริษัท
จดัการจะด าเนินการใหม้ีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
อตัโนมตัิของกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง ตราสารหนีต้่างประเทศ 1Y1  ทัง้จ านวน
ของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY)  (หรือ
กองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจดัการเปิดใหบ้ริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน) ซึ่ง

ข้อมูลอ่ืนๆ 
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เป็นกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบริษัทจัดการ ในวันท าการก่อนวนัสิน้สดุอายุ
โครงการ  

- โดยบริษัทจัดการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ
กองทุนนี ้เพื่อใช้ในการสับเปล่ียนไปยังกองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) 
(หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจดัการเปิดใหบ้ริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ) 
ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิ ทั้งนี ้ในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าว บริษัท
จดัการจะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ารายการ 

 

คณุสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์ินรายวนัไดท้ี่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

รำยช่ือผู้จัดกำรกองทุน ชื่อ 

นางสาวธีรนชุ ธรรมภิมขุวฒันา 

วันทีเ่ร่ิมบริหำรกองทุนนี ้

วนัจดทะเบียนกองทนุ 

อัตรำส่วนหมุนเวียน 
กำรลงทุนของกองทุน (PTR) 

- 

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 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความ
เส่ียงจากการลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

▪  ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

http://www.thanachartfund.com/
http://www.thanachartfund.com/
mailto:mailus@thanachartfund.com
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▪ การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี ้บริษัทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานข้อมูลในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญ วันที่ 30 
กรกฎาคม 2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองว่าขอ้มูล
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

น่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (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. ควำมเสี่ยงของประเทศทีล่งทุน (Country Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศที่กองทนุเขา้

ไปลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงผูบ้รหิาร, การเปล่ียนแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรือสาเหตอุื่นๆ จนท าใหไ้ม่สามารถ
ช าระหนีไ้ดต้รงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
4. ควำมเสี่ยงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงนิลงทนุกลับประเทศ (repatriation risk) เนื่องจากการลงทนุในตา่งประเทศ กองทนุ

จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย หลเักณฑ ์กฎระเบียบของประเทศที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บงัคบัใชใ้น
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ประเทศไทย ซึ่งโดยหลกัการปฏิบตัิงาน บริษัทจดัการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขัน้ตอนใน
การท าธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณล์งทุนจริง 
กองทนุอาจเผชิญกบัเหตกุารณอ์นัไม่สามารถคาดการณไ์ด ้หรือนอกเหนือความควบคมุ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่
กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่เก่ียวข้องกับการลงทุน การ
เปล่ียนแปลงนโยบายของผูค้วบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อตอ้นทุน ค่าใชจ้่าย ภาระทางภาษี ท าให้
ไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามที่คาดการณ ์หรือาจุมีการจ ากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจ ากัดหรือหา้มแลกเปล่ียน
เงินตรา ท าใหไ้ม่สามรถน าเงินลงทุนกลับเขา้ประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได ้เป็นตน้ ในกรณีดังกล่าวอาจ
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมลูค่าเงินลงทนุ รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุ 

 

5. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของหลักทรัพย ์(Liquidity Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ตราสารหนีห้รือ
ตลาดตราสารหนีท้ี่กองทนุไปลงทนุไวข้าดสภาพคล่องในการซือ้ขาย 

 

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

 

7. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (Market Risk) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี ้ เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ซึ่งขึน้กับปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและ
ต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงขา้มกับการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ เช่น 
หากอัตราดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโนม้ปรบัตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบี ้ยของตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ก็จะสูงขึน้ดว้ย ดังนัน้
ราคาตราสารหนีท้ี่ออกมาก่อนหนา้จะมีการซือ้ขายในระดับราคาที่ต  ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉล่ียของทรพัยสิ์นที่
ลงทุน (portfolio duration) สงูจะมีโอกาสเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration 
ต ่ากว่า 

 

8. ควำมเสี่ยงจำกกำรท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง คือ สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่อาจมีการขึน้ลง
ผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทนุมีการลงทนุในหลกัทรพัยด์งักล่าวย่อมท าใหสินทรพัยม์ี
ความผนัผวนมากกว่าการลงทนุในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

 

9. ควำมเสี่ยงในเร่ืองคู่สัญญำในกำรท ำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ 
ความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากคู่สญัญาในการท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนมีฐานะการเงินดอ้ยลงจน
ไม่อาจด าเนินการใหเ้ป็นไปตามสญัญาได ้

 

10. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอตัราและ
เปล่ียนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกลุเงินดอลลารใ์นช่วงที่เงินบาทอ่านแต่ขายท า
ก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนั
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมือส าคญัในการบรหิารความเส่ียงจากดงักล่าว ซึ่งท าไดด้งัต่อไปนี ้
▪ ป้องกันควำมเสี่ยงทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทนุไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
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▪ ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยตอ้งระบุสดัส่วนการป้องกันความเส่ียงไวอ้ย่างชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียน 

▪ อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัราและเปล่ียน 
เนื่องจากการป้องกันความเส่ียงขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกนัความเส่ียง
หรือไม่ 

▪ ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผูล้งทนุมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

11. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ ์(Derivative Risk) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ ซึ่งการลงทนุในตราสารอนพุนัธท์  าใหม้ีความเส่ียงที่แตกต่างหรือมากกว่าหลกัทรพัยั่วไป เช่น  
▪ ความสมัพนัธท์ี่ไม่แน่นอนระหว่างผลตอบแทนของตราสารอนพุนัธก์ับผลตอบแทนของตราสารหรือดชันีซึ่งไดท้ าการ

ป้องกนัความเส่ียงไว ้
▪ ในการท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้านั้นกองทุนอาจตอ้งวางเงินประกันเริ่มตน้ (initial margin) และอาจตอ้งาวงเงิน

ประกันเพิ่มเติมโดยจะทราบก่อนล่วงหน้าเพียงเล็กนอ้ยหากตลาดเคล่ือนไหวไปในทิศทางตรงกันขา้มกับสถานะ
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ของกองทุน หากกองทนุไม่สามารถวงาเงินประกนัเพิ่มเติมไดใ้นเวลาที่ก าหนด กองทนุจะต้อง
ถกูบงัคบัใหปิ้ดสถานะของสญัญาดงักล่าว ท าใหเ้กิดการขาดทนุได ้เป็นตน้ 

 
12. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 

▪ ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดงักล่าว กองทุนอาจมีผลการด าเนินงานที่ผัน
ผวนมากกว่ากองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

▪ ความเส่ียงจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหน่ึง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งกระทบต่อ
อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกว่ากองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายหมวด
อตุสาหกรรม 

▪ ความเส่ียงจากการกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซึง้หากเกิดเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบต่อประเทศดงักล่าว เชน่ 
การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้ กองทุนดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผนัผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทนุในหลายประเทศ 

 
13. ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรทีมี่ลักษณะของสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note Risk) กองทนุ

อาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ซึ่งตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้างอิงกับสินคา้หรือตัวแปร เฉพาะเมื่อสินคา้หรือตัวแปร และ
โครงสรา้งของตราสารประเภทนีไ้ม่ขดักบัวตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุนของกองทนุ 
 



 

 

 
 
 

 
หนังสือยินยอมรับทรำบควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในกองทุน (เอกสำรแนบคู่กับใบค ำส่ังลงทุน) 

 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล......................................................................................................................

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน.................................................... ..... (ถ้ามี) ของกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง ตราสารหนี ้
ต่างประเทศ 1Y1 (กองทุน) ซึ่งเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน  Eastspring 
Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 
รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน และมีกลยทุธก์ารลงทุนครัง้เดียวและถือจนครบอายุโครงการ (buy-and-hold) 
โดยกองทุนจะป้องกันความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน  ทัง้นี ้กองทุน
หลกัเป็นกองทนุรวมตราสารหนี ้ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร ์(Singapore) ด าเนินงานตามระเบียบของ MAS  (Monetary 
Authority of Singapore) และมีนโยบานการลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารหนีอ้ื่นๆ ในกลุ่มประเทศ Asia Pacific และ 

Emerging market กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารหนีอ้ื่นๆ ใน developed market ทัง้นี ้กองทุนนีม้ิใช่การฝาก
เงินหรือการรบัประกนัเงินตน้ 

 
รวมถึงขา้พเจา้ไดร้ับทราบและเขา้ใจความเส่ียงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็น 

อย่างดีแลว้ว่า 
 
1. กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหน่ึง (คือ อสงัหารมิทรพัย)์ มากกว่า 20% ของ NAV 

รวมกัน หากเกิดเหตุการณท์ี่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่า
กองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

2. กองทุนนีล้งทุนกระจุกตวัใน ประเทศใดประเทศหนึ่ง (คือ ประเทศจีน) มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน หากเกิด
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมี  
ผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกว่ากองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

  
ขา้พเจา้ขอยืนยันว่า ขา้พเจา้มีความประสงคท์ี่จะลงทุนในกองทุนนี ้และสามารถรบัความเส่ียงตามที่ระบุไวข้า้งตน้ 

รวมถึงที่ระบุในหนงัสือชีช้วนกองทุน และขา้พเจา้รบัทราบค าชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกับระดบัความเส่ียงของกองทุนที่ระบุไวใ้น
หนังสือฉบับนีแ้ลว้ ทั้งนี ้หากข้าพเจ้าไดร้บัความเสียหายจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว ข้าพเจา้ตกลงที่จะไม่เรียกรอ้ง
ค่าเสียหายหรือเงินใด ๆ จาก บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั แต่อย่างใด จึงไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
 

 ............................................................................. ผูล้งทนุ 
 ( ) (พรอ้มประทบัตราบรษิัท (ถา้ม)ี) 
 วนัท่ี ..................................................................... 

ส ำหรับผู้ลงทุน 



 

 

 
 
 

 
หนังสือยินยอมรับทรำบควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในกองทุน (เอกสำรแนบคู่กับใบค ำส่ังลงทุน) 

 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล......................................................................................................................

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน.................................................... ..... (ถ้ามี) ของกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง ตราสารหนี ้
ต่างประเทศ 1Y1 (กองทุน) ซึ่งเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน  Eastspring 
Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า  
รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน และมีกลยทุธก์ารลงทุนครัง้เดียวและถือจนครบอายุโครงการ (buy-and-hold) 
โดยกองทุนจะป้องกันความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน  ทัง้นี ้กองทุน
หลกัเป็นกองทนุรวมตราสารหนี ้ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร ์(Singapore) ด าเนินงานตามระเบียบของ MAS  (Monetary 
Authority of Singapore) และมีนโยบานการลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารหนีอ้ื่น ๆ ในกลุ่มประเทศ Asia Pacific และ 

Emerging market กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารหนีอ้ื่น ๆ ใน developed market ทัง้นี ้กองทุนนีม้ิใช่การฝาก
เงินหรือการรบัประกนัเงินตน้ 

 
รวมถึงขา้พเจา้ไดร้ับทราบและเขา้ใจความเส่ียงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็น  

อย่างดีแลว้ว่า 
 
1. กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหน่ึง (คือ อสงัหารมิทรพัย)์ มากกว่า 20% ของ NAV 

รวมกัน หากเกิดเหตุการณท์ี่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่า
กองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

2. กองทุนนีล้งทุนกระจุกตวัใน ประเทศใดประเทศหนึ่ง (คือ ประเทศจีน) มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน หากเกิด
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมี 
ผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกว่ากองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

  
ขา้พเจา้ขอยืนยันว่า ขา้พเจา้มีความประสงคท์ี่จะลงทุนในกองทุนนี ้และสามารถรบัความเส่ียงตามที่ระบุไวข้า้งตน้ 

รวมถึงที่ระบุในหนงัสือชีช้วนกองทุน และขา้พเจา้รบัทราบค าชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกับระดบัความเส่ียงของกองทุนที่ระบุไวใ้น
หนังสือฉบับนีแ้ลว้ ทั้งนี ้หากข้าพเจ้าไดร้บัความเสียหายจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว ข้าพเจา้ตกลงที่จะไม่เรียกรอ้ง
ค่าเสียหายหรือเงินใด ๆ จาก บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั แต่อย่างใด จึงไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
 

 ............................................................................. ผูล้งทนุ 
 ( ) (พรอ้มประทบัตราบรษิัท (ถา้ม)ี) 
 วนัท่ี ..................................................................... 
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